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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využití alternativních paliv v nákladní silniční dopravě 
Jméno autora: Matěj Ježek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: 617 
Oponent práce: Ing. Nguyen Quoc Hoang 
Pracoviště oponenta práce: Škoda Auto a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma diplomové práce je v oboru logistiky velice aktuální a s ohledem na komplexnost a rozsah problematiky 
alternativních paliv hodnotím zadání jako náročné na zpracování. 

 

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. 

Diplomová práce je v souladu s deklarovanou osnovou. Jednotlivé části práce na sebe navazují a celkově tvoří kompaktní 
celek.  

 

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

Osnova práce byla zvolena logicky. Předností diplomové práce je detailní analýza a komparace jednotlivých paliv v páté 
kapitole, díky které autor správně zhodnotil potenciál pro střednědobý horizont a zaměřil svoji práci konkrétněji na palivo 
LNG. Autor se nezaměřuje pouze na výběr paliva, ale také se popisuje technickou stránku řešení, tedy konkrétní dostupná 
vozidla, což hodnotím kladně.  
Za velmi zdařilou a detailně zpracovanou část považuji praktickou analýzu a návrh nasazení LNG do provozu. V postupu 
autor zohledňuje nejen transportní koncepty, objemy přeprav, ale také dopravní infrastrukturu, která není v ČR nijak 
rozšířená. 
Ekonomické vyhodnocení je počítáno pouze s náklady spojené s provozem vozidel. Aby toto vyhodnocení bylo 
stoprocentně použitelné je zapotřebí vyhodnotit také samotnou investici do nákladního vozidla a tím spojené náklady. 
 
 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
V diplomové práci je popsána celková šíře problematiky a ohledem na náročnost tématu je práce zpracována na vysoké 
odborné úrovni. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň je adekvátní.  

 

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 
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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. 
Autor odpovídajícím způsobem pracuje s dostupnými zdroji a to jak z teoretických publikací, tak z firemních materiálů, což 
dává diplomové práci reálný pohled na danou problematiku. 

 

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. 
Doplňující otázky: 
Má LNG jako palivo, vzhledem k nízkému počtu čerpacích stanic, v tuzemsku potenciál? 
Existují legislativní omezení pro provoz LNG? 

 
 
 

 

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. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 8.6.2020     Podpis: Ing. Nguyen Quoc Hoang 


