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Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují:

Rozsah práce odpovídá stupni odborné práce a 
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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:
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Práci hodnotím celkově stupněm
Celkové hodnocení (známku stanovuje oponent BP se zohledněním výše uvedeného dílčího hodnocení)

Hodnocení postupu řešení a dosažených výsledků:

Posuzovaná bakalářská práce je ucelená, má logickou strukturu a splňuje zadaný cíl. Student předložil systematicky uspořádaný souhrn vlivů, které 
působí na náklad během přepravy, a metod, jak náklad proti těmto vlivům zajistit. V práci se vyskytuje několik gramatických chyb, překlepů, 
nekompletních vět a nepřesností (např. v úvodu je zmíněn přepravní objem za rok 2017, ale není specifikováno, k čemu se vztahuje. To zazní až dále v 
textu, pro čtenáře to může být matoucí). Dvě navrhovaná řešení uložení konkrétního nákladu jsou však zpracována stručně a přehledně a dokazují, že 
student problematiku uložení nákladu dobře ovládá.

1) V celé práci se vyskytují na různých místech dva pojmy - tíhová a gravitační síla (resp.zrychlení). Jaký je rozdíl mezi tíhovou a gravitační silou? Jaký 
pojem by měl být v práci použit?
2) V první kapitole na str. 21 je uvedena věta, která tvrdí, že v podélném směru působí setrvačná síla ve směru jízdy, která může dosáhnout 0,8 
násobku hmotnosti nákladu. Jaké je správné znění věty?  

Posudek oponenta bakalářské práce
Název práce: Zajištění a uložení nákladu u vybrané přepravy zboží

Autor práce: David Černý
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