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HoDNoCENí BAKALÁŘsKn pnÁcn
obhajoba této bakalářské pnice se koná dne: -

Téma bakalářské práce :

Nebezpečí sabotáže a vzniku požáfu na důlních kolejových |okomotivách

Jméno a př-íjmení : Jindřich vicherek

prosíme vá§ o §tručné a vÝstžné odoovědi na nášleduiící otázkv:

1. Odpovidá bakalářská práae uvedenému zadáni v plném rozsahu?

Ano, autor bakalářské páce dodržel zadáni v plném rozsahu.

2. Jak hodnotite přcdložcnou bakaláňkou práci z trlediska struktury a návaaosti jednotlir"jch
částí práce, připadně jejich úplnosti?

Kapitolyjsou vzhledem k postupu řešené problematiky přehledně a systematicky uspořádány.
']'ext je logicky strukturován, doplněn odpovidaj ícími údaji v tabulkách a obrázky.

3. Zti&ladní zhodnoceni bakalái§ké práce:

Cilem bakaláňské práce je analýza rizika zaměřená na možnost sabot.iže spojené se vznikem
požáru na důlních kolejolích lokomotivách. Autor v úvodu práce naznačuje pravděpodobné
možnosti či důvody vedoucí k této mimoádné ud,ílosti, jejíž vznik je ve vztahu ke
konkurenčnimu boji a zaněstúíváni cizích stáních příslušniku teoreticky možný. Téma
bakalářské páce je situováno do specifického prostředí, LleIé je zde dobře popsáno, oceňuji
velmi precizně zpracovanou otázku vstupu do dů|ního prostředí. Samotná analýza izika íeší
opravdu neičastějši problémy, které mohu ze syých osobnich zkušeností potvrdit. Autor na
základě analýzy rizika nawhuje řešeni, která jsou dle mého niizoru reálně provedjte]ná.

otáZkou ie zvýšeni finančnich náidadů v současné krizové ekonomické situaci v těžebním
prumyslu ČR. Celkové zpíacoviiní bakalářské pnice svědčí o autolově zaujetí danou
problematikorr.



/ 4. J.iné poznalk).lrilicki připominlf:
' 7.áÁné

5. Uveďte, zda a v kterich čá§tech přináši bakalářská práce nové poznatky?

S ohledem na dané téma práce přináší t avně jiný pohled na otliku bezpečnosti provozu a
bezpečnost práce samotných zaměstnanců. Po př8ktické striince je zde navťeno inovativní
řešeni v oblasti identifikace zaměstnanců společnosti a také technického zabezpďení důlních
kolejových lokomotiv.

6. Jakíje charakteristika ťběru a využiti studijních pramenů?

V bakal,ířské pŤáci jc zřeimé, že autor čelpal z velké části z dostupných intemích materiáů
samotné společnosti. vhodně vyrrzi| publikace, intemetové zdroje a dalši studijni mate ály,
uvedené v seznamu literatury.

7. Hodnocení formální stníúky (iazyková stránka, forrnální zpracování):

Autol předložil práci, která po foTmální §tŘince splrluje poždavky na bakalářské pnice
kladené.

8, Jakýje způsob q.užití práce (publikace, praktické r},užiti)?

Páci shledávrim prakticky \),u]žitelnou pro koncového uživatele.

9, Připomínky a otrázky k obhajobě,

a.) Odůvodnčte zqýšení nákladů na odměňováni povčřených pracovniků při dozorech.
Altenativním Ťešením může b]ýt např. rozšíření kompetencí.

b.) Jakým způsobem bude zajištěn přístup do motorového plostolu lokomotivy, v případě
poruchy, během pracovni směny?

l0. Pnicihodnotim:
zde uveďte hodnocení bakalriňské práce (výborně, velmi dobře, dobř€, ne\Thovující)

přrcí hodnotím vúbořně.

Dne 09.05.20l4
Podpis oponenta

Poznámka:
v pŤípadě poťeby můžete jednotlivé body řozvést ve zvláštní přiloze.
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