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K předložené práci mám následující poznámky: 

 

Vstupní data v kap. 8.2 pro rovnici (1) jsou pro parametr NSDH = 10, nikoliv 12 poruch. 

Následně potom vyjde menší intenzita poruch (0,40 oproti uváděné 0,48). 

 

U kap. 8.3, str. 39 bych požádal autora o jeho vysvětlení zde uvedených formulací. 

a) Cituji (první odstavec v kapitole): „Čím větší hodnota střední doby poruchy τ, tím je 

posuzovaný objekt spolehlivější.“ 

b) Cituji (poslední věta na str. 39): „Z výpočtů střední doby poruchy lze vyčíst, že časová 

hodnota spolehlivosti je u posuzovaných CAS …“. 
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I přes tyto drobné chybky ale zejména s ohledem na časovou náročnost sběru, třídění a 

vyhodnocení primárních dat o provozu požární techniky  

 

 

práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

Navržená klasifikace:   ………  velmi dobře   ………(výborně, velmi dobře, dobře, 

nevyhověl(a)) 

 

 

 

 

V Ostravě dne: 23. dubna 2014   Podpis vedoucího BP:  Jánošík 

 

 


