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A - výborně

Závěrečné stanovisko:
 2)
doporučuji k obhajobě

1) 
viz druhá strana formuláře; 

2) 
doporučuji nebo nedoporučuji k obhajobě

Oponent práce:

Souhrnné výsledky (každé kritérium hodnoceno 0 - 10 body):

 3.  Rozsah a kvalita zpracované literatury

 4.  Logická stavba, struktura a provázanost textu

 5.  Tvůrčí přístup k řešení a jeho originalita

 1.  Zpracování tématu, soulad se zadáním

Ing. Josef Tobola

 7.  Využitelnost výsledků práce v teorii a praxi

 8.  Formální úprava práce, vč. jazykové správnosti

Posudek oponenta diplomové práce

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Akademický rok 2017/2018

Autor práce:

Bc. Dominik Kwolek

Studie o koncepci a významu nadnárodního logistického centra Gorzyczki - Věřňovice

Název práce:

Katedra magisterského studia

 6.  Splnění cílů práce, kvalita závěrů a doporučení

 2.  Cíl práce a jeho formulace

 

CELKOVÝ POČET BODŮ

CELKOVÉ HODNOCENÍ
1)
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Datum:

body

  0 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - 70 B - velmi dobře

nad 70

Práce se doporučuje k obhajobě, pokud celkové hodnocení dosáhlo minimálně 31 bodů! 

Projekt přípravy a následně realizace nadnárodního logistického centra TILC a s tím související

prodloužení Oderské vodní cesty a širokorozchodné železnice na území Ostravska je projednáván velmi

dlouho, osobně se tím zabývám 20 let. Pro Ostravsko-karvinskou aglomeraci a obdobnou Hornoslezskou

aglomerací v Polsku je obrovskou příležitosti pro restrukturalizaci průmyslu s ohledem na realizované

hlavní dopravní koridory přes tzv. Moravskou bránu. Toto geografické položení nemá žádný jiný kraj v

ČR a politici na všech úrovních by si měli být vědomí této obrovské příležitosti. V posledním období

významně tomuto programu se věnuje polská strana, kdy Polsko ještě čeká útlum hornictví a návazných

podniků a předmětný projekt je jedním z klíčových projektu pod heslem POLSKA 3.0 a projekt má

podporu vládních a regionálních orgánů. S ohledem na skutečnost, že podmínkou realizace log. centra

TILC je protažení vodní cesty , resp. širokorozchodné železnice na polské straně, má tato diplomová

práce význam nejen pro vládní a samosprávné instituce, ale i širokou veřejnost propagovat toto

příležitost pro rozvoj zejména MsK. Z tohoto pohledu předmětná diplomová práce velmi vhodně a

srozumitelně popsala výše uvedené okolnosti a je potřebným materiálem pro další přípravu, změny

územních plánů, tvorby strategie zaměstnanosti v MsK, propagaci apod.

Předmětná diplomová práce je pečlivě a odborně velmi dobře zpracována a je ji nutno, s ohledem na

rozsah řešených otázek, brát jako rešerše dosavadních prací, proto požaduji po autorovi vyjádřit se v

rámci rozpravy k následujícím otázkám:

1) Projekty, které navazují na nadnárodní logistické centrum Gorzyczki - Věřňovice, TILC zcela jistě

podpoří turistický ruch v regionu. Na tuto přiležitost se určitě připraví cestovní kanceláře.

Jaké by mělo být, dle Vašeho názoru, zázemí a služby pro návštěvníky -pracovníky využivájící služby

TILCu, pro které bude  Oderská vodní cesta novou výzvou (osádky plavidel,nákl. automobilů,speditérů)?

2) Jakou formou se mohou mladí lidé o projektu výstavby TILC a navazujících projektů dozvědět?

3) Jak lze využít nové moderní technologie, např. drony v logistických centrech?

30.4.2018 Podpis oponenta:

A - výborně

známka

F - nevyhověl

E - dostatečně

D - uspokojivě

C - dobře

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Další podněty a připomínky k práci, ke kterým by se měl autor vyjádřit v rámci rozpravy:
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