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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Z hlediska náročnosti na vypracování, hodnotím samotné zadání diplomové práce jako průměrně náročné,
nicméně je potřeba říct, že téma jako takové je nadmíru aktuální. Z tohoto pohledu hodnotím výběr tématu
zadání jako vynikající. Mezinárodní obchod mezi Českou Republikou a Čínou a s ním spojené toky zboží stále
objemově i finančně přesahují ostatní tokům, a proto jakýkoliv nástroj, který v současném, velice konkurenčním
prostředí, zákazníkovi ulehčí, nebo urychlí, rozhodování a dodavateli daného zákazníka pomůže přitáhnout, je
nadmíru vítán.
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.

Autorka své zadání dle uvedených bodů v diplomové práci splnila.
V první části práce popisuje obecně základní body a pojmy fungování mezinárodního obchodu, resp. námořních a
železničních kontejnerových přeprav. Tady je jasně patrný autorčin přehled reálného fungování mezinárodní
spedice v praxi.
Velmi pěkně zpracované jsou jednotlivé trasy obou typů přeprav, jak linkové námořní, tak i železniční, se svými
klady a zápory.
Ve druhé části práce pak autorka přichází s návrhem řešení otázky, jaký typ přepravy je dle kritérií zákazníka pro
něj nejvhodnější, což je zásadní otázka pro všechny zákazníky a přepravce.

Zvolený postup řešení

správný

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.

Kladně hodnotím způsob řešení zadání prostřednictvím jednoduché aplikace, která na základě několika málo
vstupních dat pomůže zákazníkovi se zorientovat a nabídnout optimální variantu přepravy. Tady je potřeba
zdůraznit správnost výběru kritérií (priorita ceny, resp. délky přepravy), podle kterých pak následný algoritmus
zvolí optimální variantu a vypočítá orientační cenu ještě před finální nabídkou.
Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.

Z hlediska odbornosti je posuzovaná diplomová práce na vynikající úrovni. Autorka přesně a věcně popisuje
fungování mezinárodní spedice, přičemž používá současné názvosloví jak v obecné části práce, tak i ve druhé
části, ve které řeší nastolený problém. Z textu páce je jasně patrné, že autorka je už delší dobu provázaná se
současnou praxí mezinárodní spedice nejen v rámci operativy samotných přeprav, ale i cenotvorby.
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.

Diplomová práce je napsaná čtivě a zajímavě, hodnotím ji z tohoto pohledu jako výbornou.
Výběr zdrojů, korektnost citací

A - výborně

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.

S ohledem na aktuálnost a přesnost uváděných dat a pojmů, hodnotím výběr zdrojů a jejich použití na výbornou.
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.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

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.
Autorka ve své diplomové práci popisuje a hodnotí principy fungování nejvíce využívaného typu mezinárodních
přeprav, konkrétně kontejnerových, a to v námořním a železničním režimu, mezi Českou Republikou a Čínou.
Ve druhé polovině práce řeší autorka nastolený problém výběru vhodného typu přepravy dle požadovaných
kritérií zákazníka.
Diplomová práce je napsaná přehledně a srozumitelně, přináší námět k řešení problému s výběrem vhodného
typu přepravy prostřednictvím navrhované aplikace na základě reálných a správných proměnných.
Pro použití v praxi by navrhovaná aplikace ještě vyžadovala rozšíření na všechny nabízené relace, případně
rozšíření o další produkty, ale v rámci zvoleného tématu je toto řešení a jeho zvládnutí v diplomové práci na velmi
dobré úrovni.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.

Datum: 10.6.2019

Podpis:
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