Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: Technologický postup přepravy nadrozměrného nákladu ve společnosti Svědík s.r.o.

Autor práce: Robert Menšík
Oponent: doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D.
Hodnocení struktury a obsahu práce:
hodnoceno stupněm VÝBORNĚ
Náplň práce je v souladu s tématem a zásadami pro
zpracování práce:
Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují:
Rozsah práce odpovídá stupni odborné práce a
zpracovávanému tématu:
Hodnocení práce se zdroji:
hodnoceno stupněm VÝBORNĚ
Student využíval dostatečné množství informačních
zdrojů vztahujících se k tématu:
Student prokázal schopnost pracovat s použitými
informačními zdroji:
Hodnocení postupu řešení a dosažených výsledků: hodnoceno stupněm VÝBORNĚ
Student zvolil vhodný postup řešení k naplnění cíle:
Student v práci používal správnou odbornou
terminologii vycházející z řešené oblasti:
Hodnocení dalšího využití náplně a výsledků
práce:*
*u prakticky zaměřených prací se hodnotí využitelnost pro praxi, u teoreticky zaměřených prací se hodnotí možnost aplikace teorie v praxi nebo jako základ pro další
zpracování

Formální úprava práce:
hodnoceno stupněm VELMI DOBŘE
Po formální stránce práce odpovídá požadavkům na
odbornou práci:
Práce je vhodně doplněna obrázky, tabulkami a
přílohami:
V práci se vyskytují gramatické chyby:
Poznámky k hodnocení
Hned v úvodu v textu cíl práce na str. 7 je hrubka "návrhy usnadnili". Na str. 28 je, že "objednavatel přepravy pošle přepravní společnosti". Co je přepravní
společnost? Oceňuji vývojový diagram, který je logicky správný a má náležitosti vývojových diagramů. Mohl být podrobnější, ale pro bakalářskou práci je
postačující. Práce využívá znalosti z předmětu Provozování silniční dopravy III (viz. tabulka č. 11). Práce má velmi pěknou formální úpravu a také obsahuje
řádné odkazy na literaturu, tabulky a obrázky. Na str. 38 jsou hrubky "firmy zajistili", "firmy stanovili". Na str. 41 je hrubka "limity dali".

Otázky k obhajobě
1. Proč jste řešil přepravu ČR, SR , Maďarsko, když na str. 8 uvádíte, že 85% přeprav firmy jsou severské státy? 2. Existují nějaké rozdíly v parametrech pro
nadrozměrný náklad v ČR, SR a Maďarsku a jaké? 3. Jak byla obdržena objednávka na str. 31? 4. Co se děje dny 5.,6., 8. až 17?

Celkové hodnocení (známku stanovuje oponent BP se zohledněním výše uvedeného dílčího hodnocení)
Práci hodnotím celkově stupněm
Na základě výše uvedeného hodnocení závěrečnou práci k obhajobě
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