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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bakalárska práca odpovedá v plnom rozsahu uvedenej témy.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Štruktúra bakalárskej práce je v súlade s potrebami a zásadami na spracovanie obdobných

prác. Postup spracovania práce bol správny a vzhl'adom na riešenú problematiku je
vypracovaný komplexne.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Bakalárska práca rieši analýzu hasičskej techniky na podvozkoch Renault Midlum. Správne

analyzuje štatistiky výjazdu, prebehu kilometrov a poruchy. Zistené výsledky boli správne
vyhodnotené a porovnané s inými typmi vozidiel používaných v HZS.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Bakalár vo svojej práci správne použil teoretický aparát zisťovania spol'ahlivosti zásahovej

techniky Zlínského kraja.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Bakalárska práca zist'uje spol'ahlivost' hasičskej techniky Renault Midlum, čo sa týmto

spósobom v minulom období sa neriešilo.

6. Jakáje charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Použité študijné pramene sú v súlade s potrebami riešenej problematiky. Určite by som

odporúčal ešte i zahraničnú literatúru, ktorá rieši spol'ahlivost' techniky.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Formálna stránka práce je na požadovanej úrovni.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Využitie výsledkov práce vidím v možnosti predikcie spol'ahlivosti analyzovanej techniky.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Pri obhajobe práce žiadam študenta o objasnenie nasledujúcich otázok:

Vysvetlite čo si predstavujete pod pojmom pohotovost' techniky v rámci riešenej
spol'ahlivosti.
Objasnite, aké je praktické využitie výsledkov analýzy spol'ahlivosti hasičskej techniky
Renault Midlum.

1O.Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
Výborne

V Žiline dne 14.5.2013 ,.---
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Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


