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B - velmi dobře

Závěrečné stanovisko:
 2)

předloženou práci

~0~ měsíců

Studie o koncepci a významu nadnárodního logistického centra Gorzyczki – Věřňovice

Název práce:

 6.  Tvůrčí přístup k řešení a jeho originalita

 2.  Cíl práce a jeho formulace

doporučuji k obhajobě

CELKOVÝ POČET BODŮ

CELKOVÉ HODNOCENÍ
1)

 7.  Splnění cílů práce, kvalita závěrů a doporučení

Posudek vedoucího diplomové práce
Vysoká škola logistiky o.p.s.

Akademický rok 2017/2018

Autor práce:

Bc. Dominik Kwolek

Katedra magisterského studia

 3.  Volba vhodných metod řešení

 4.  Rozsah a kvalita zpracované literatury, citace

 5.  Logická stavba, struktura a provázanost textu

 8.  Využitelnost výsledků práce v teorii a praxi

 9.  Formální úprava práce, vč. jazykové správnosti

10. Spolupráce s vedoucím práce

Vedoucí práce:

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

 1.  Zpracování tématu, soulad se zadáním

Prof. Ing. Vladimír Strakoš,DrSc.

1) 
viz druhá strana formuláře; 

2) 
doporučuji nebo nedoporučuji k obhajobě; 

3) 
maximálně lze odložit o 36 měsíců

Návrh na odložení zveřejnění:
 3)
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Datum:

body

  0 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - 70

71 - 80 B - velmi dobře

nad 80

Práce se doporučuje k obhajobě, pokud celkové hodnocení dosáhlo minimálně 41 bodů! 

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:

15. květen 2018 Podpis vedoucího:

Diplomant pan Kwolek s vedoucím DP udržoval pravidelný kontakt. Společně jsme probírali jednotlivé

části projektu.

Svým pojetím je projekt koncepce nadnárodního logistického centra Gorzyczki –Věřňovice, TILC pro

zpracování absolventa značně náročný. Je náročný, ale velmi potřebný. Ojedinělé se na relativně malém

území setkávají pozemní a vodní cesty a to ještě prakticky na hranici mezi ČR a Polskem. To již samo o

sobě představuje problém, který má řadu odpůrců. Přitom je velmi nutné z hlediska budoucího rozvoje

dopravy a logistiky takovéto centrum vytvořit. 

Proto každá další práce, ve které se objeví další nový návrh, nebo zdůvodnění je pro budoucnost tohoto

centra přínosem. Mít téměř na hranicích širokorozchodnou i klasickou železnici, řeku s možnosti přístupu

vodní dopravy do Baltického moře a dálniční dopravu mezi severní a jižní části Evropy je velká příležitost

k jejímu ekonomickému využití. Každá akce, které situaci posune dopředu je významná. 

Právě toto tato DP splňuje, a proto ji odporučuji k obhajobě.
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