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Oponent diplomové práce:       doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD. 

Akademický rok: 2017 – 2018 

 

Téma diplomové práce: 

 

Logistika přeprav zvláštních věcí v regionu Vysočina 

 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Formulace cíle práce a hypotézy  X     

2 Práce s odbornou literaturou – teoretické zázemí  X     

3 Struktura práce a postup řešení    X   

4 Použité metody     X  

5 Práce s odborným jazykem    X   

6 Úroveň formálního zpracování práce   X    

7 Splnění cíle a potvrzení či vyvrácení hypotézy    X   

8 Teoretický přínos práce a její praktické využití    X   

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

Celkové slovní hodnocení diplomové práce: 

 

Diplomová práce (dále jen „DP“) s názvem „Logistika přeprav zvláštních věcí v regionu 

Vysočina“ je zpracována mimo úvodu a závěru až do osmi kapitol. Celkový rozsah práce 

včetně přílohy je 91 stran. Práce je rozdělena do části teoretické (str. 12 – 32) a praktické (str. 

34 – 67). 

Autorka DP v teoretické části analyzuje současný stav v jednotlivých druzích dopravy 

s důrazem na silniční dopravu, dohodu ADR a odpadové hospodářství. Vzhledem k tomu, že 

autorka avizuje v úvodu druhé kapitoly, že se bude zabývat problematikou nebezpečného 

odpadu (dále jen „NO“), je v této části celá řada skutečností zbytečně uvedena.  

V praktické části se zaměřila mimo jiné na popis sběrného dvora ve Žďáru nad Sázavou, 

vedení dokumentace na zabezpečení přepravy NO do Čáslavi a popis povinností řidiče.  
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Praktická část je ukončena zhodnocením současného stavu. Volba návrhové části, která by se 

měla dotýkat, jak vyplývá ze zadání, zkvalitnění logistického zabezpečení při přepravě 

zvláštních věcí, není autorkou konkrétně podložena vhodnými argumenty. 

Diplomová práce je po odborné, ale i z hlediska požadavků na tento druh práce zpracována 

na nízké úrovni. Autorka DP na její zpracování nevyužila širokých možností, které jí nabízené 

téma poskytovalo. 

Práce obsahuje i některé formální nedostatky: např. podkapitola začínající přímo odrážkami 

(str. 12), v textu práce chybí odkazy na některé obrázky (např. str. 18, 20, 35), začátek věty 

uveden nevhodně zkratkou (str. 29 atd.), zkratka v nadpise podkapitoly (str. 64, 65) atd. Počet 

gramatických chyb je minimální (např. str. 67). 

Práce je doplněna tabulkami (7), obrázky (10) a přílohami (14). 

Autorka použila při zpracování své bakalářské práce dostatečný počet zdrojů (36). 

 

 

Otázky k obhajobě diplomové práce: 

 

1. Co rozumíte pod pojmem literární rešerše a kde ji máte ve své práci zpracovanou? 

2. Kde se uplatňuje systém Diamant a Hazchem, a jak lze z něho poznat, že se jedná 

o nebezpečný odpad? 

3. Jaký je vztah mezi logistikou a dopravou? 

4. Jak si představujete provedení kontroly nákladu nebezpečného odpadu Policií ČR 

a jak často by měla být prováděna? 

5. Co považujete za přínos Vaší diplomové práce? 

 

 

 

 

Klasifikace oponenta diplomové práce:   D – uspokojivě 
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       podpis oponenta diplomové práce 
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