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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne: -
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Jméno a příjmení: Bc. Václav Zbortek

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
ANO

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?

DOBŘE

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Diplomová práce má za cíl získat podklady potřebné k optimalizaci dojezdových tras a jejich
výběr. K tomu bylo v práci přistoupeno k technickému rozboru vozidel, hodnocení jejich
možností. Dalším podkladem mělo být zajištění poznatků z praxe a to formou dotazníku.
Bohužel vyhodnocení bylo provedeno jednoduchou tabulkou s pouhým vyjádřením
procentuálního zastoupení odpovědí. Z práce vůbec nevyplývá, k čemu bylo toto dotazníkové
hodnocení použito.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
- tabulky č. 1 a 2 měly být zařazeny do příloh
- V práci jsou celkem 2 strany vlastního hodnocení (str. 49, 50) dotazníku a další 2 str.
kapitoly 11 pro návrh postupu výběru trasy jízdy. Ostatní text je kompilace z různé literatury.
- Práce se vůbec nezabývá Bojovým řádem JPO (zejména ML "O"), což se negativně
projevilo zejména v kapitole 11 při závěrečném návrhu a hodnocení, ve kterém se výběr trasy
pochybně převaluje mezi operačním střediskem a VJ. Návrh tak působí současná politická
diskuze" kdo to zavinil".

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Práce nepřináší nové poznatky

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
DOBRÁ

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
- Práce je psaná v 1.osobě

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Práce nemá další využití

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
- Vysvětlete a ukažte komisi, jak jste při návrhu postupu trasy jízdy použil vámi navržený
dotazník, kde se ve vašem návrhu jeho závěry objevily.
- Na str. 60 je navržen konkrétní postup výběru trasy jízdy. Vysvětlete komisi, jak a proč bude
VJ informovat KOPIS o změně trasy jízdy, tak jak to navrhujete v b. 3. Kdo stanoví konečnou
trasu jízdy a na základě čeho tak učiní?

10. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
DOBŘE

V Ostravě dne 27.5.2013

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


