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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využití dronů v ropném a plynárenském průmyslu 
Jméno autora: Kuprin Maksim 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Oponent práce: Ing. Adam Hurta 
Pracoviště oponenta práce: Unipetrol RPA, s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Autor si jako zadání zvolil kombinaci tradičních metod hodnocení efektivnosti investic a využití dronů v energetickém 
sektoru. Možnost využití dronů v tomto odvětví považuji za zajímavou alternativu ke konvenčním způsobům monitoringu 
s potenciálem do budoucna, ke které stále ještě existuje pouze omezený zdroj informací.  
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Autor splnil všechny body zadání. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autor, správně, nejdříve teoreticky popsal specifika ropného průmyslu a následně uvedl možnosti využití dronů v tomto 
odvětví. Následoval výčet základních metod hodnocení efektivnosti investic.  Vhodný typ dronu pro modelovou situaci autor 
vybral pomocí vícekriteriálního rozhodování.  Na závěr byla spočítána efektivnost investice a učiněno rozhodnutí. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Pozitivně hodnotím náhled do specifik ropného průmyslu. Autor prokazuje také dobrou znalost oblasti dronů, ve které 
oprávněně vnímá nezanedbatelný potenciál do budoucna. Nicméně tvrzení, že by drony od základů měnily obchodní modely 
ropných společností, považuji za nadnesené.  Uvedené metody hodnocení efektivnosti investic zcela vyhovují účelu dané 
práce. 
Odbornou úroveň snižují zbytečné chyby, jako např. užití uhlovodanů namísto uhlovodíků (viz str. 13), či užití ropovodu pro 
přepravu nejen ropy, ale i plynu (viz str. 12). 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazykovou úroveň považuji za nejslabší místo práce. V práci se nachází gramatické chyby, chybějící slova ve 
větách, či postrádám smysl některých vět.  Pod obrázky a tabulkami chybí uvedení zdroje. Odrážky některého typu považuji 
pro odbornou práci za nevhodné, jinde mi naopak odrážky chybí.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
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Hodnotím pozitivně, že autor, vzhledem k tématu, které si vybral, využil pro práci cizojazyčných zdrojů.  
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Autor použil metod hodnocení efektivnosti investic a prokázal potenciál využití dronů v energetickém sektoru. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Přes mé výhrady k formální stránce závěrečná práce zcela splnila zadání práce.  
 
Otázka č. 1: doporučil byste využití dronů i v českých podmínkách, např. pro kontrolu ropovodu Družba? 
Otázka č. 2: v práci využíváte několika metod hodnocení investic a to jak statických tak dynamických. Které 
z těchto metod byste doporučil jako hlavní pro tvorbu rozhodnutí a které spíše jako podpůrné?  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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