
Hodnocení struktury a obsahu práce:

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:

Student využíval dostatečné množství 

informačních zdrojů vztahujících se k tématu:

Student prokázal schopnost pracovat s 

použitými informačními zdroji:

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:*

Formální úprava práce:

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 

Otázky k obhajobě
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Posudek oponenta bakalářské práce
Porovnání silniční a kombinované přepravy na vybrané trase

Autor práce: Ivana Maradová

*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

Oponent: Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Práci hodnotím celkově stupněm

Celkové hodnocení (známku stanovuje oponent BP se zohledněním výše uvedeného dílčího hodnocení)

Hodnocení postupu řešení a dosažených výsledků:

Na základě výše uvedeného hodnocení závěrečnou práci k obhajobě

Práce je velmi špatně čitelná. Vyskytují se v ní složité věty, které často nedávají dobrý smysl. Také rozsah práce je pod limitem pro bakalářskou práci. 

Autorka provedla srovnání silniční a kombinované přepravy na jednom konkrétním a jednom modelovém příkladě. V řadě parametrů se výsledky 

obou diametrálně liší. Na konci práce mi chybí nějaké doporučení či shrnující závěr, co by se tedy mělo dále dít.

Proč musí silniční souprava při své cestě nutně jet přes Lovosice a Duisburg? Kdyby byla zásilka z Plzně, bylo by to stejně? Kde se vzal nepoměr na str. 

33 u parametru kongesce? Proč není u modelového příkladu uvažováno se zdržením při překládkách?


