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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Ano, práce odpovídá uvedenému zadání.

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

popisující funkci a práci s navrženým informačním systémem jsou z pohledu budoucího
uživatele málo názorné.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Jedná se více méně o popis výsledného produktu, jehož vlastní přínos pro HZS lze na

základě této práce hodnotit dost obtížně. Navíc mi zde chybí konkrétní výstupy z navrženého
informačního systému, jejich podoba, možnost exportu pro další použití atd. Tato práce se
v podstatě zabývá jen zadáváním informací do navrhovaného informačního systému.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Omezení se na jeden kraj neumožňuje dostatečně analyzovat současný stav, protože každý

kraj používá program v trochu odlišném režimu, tím i požadavky na jednotlivé funkce
programu můžou být v určitém směru v každém kraji odlišné. Z pohledu uživatele programu
mi některé postupy, zvlášť při počátečním navádění techniky do systému, připadají složité,
pořizování a zpracování fotografií nejspíš bude vzhledem k počtům spravované techniky
poměrně časově náročné a komplikací pro správnou funkci programu by mohl být i objem
zpracovávaných dat s ohledem na technické možnosti uživatele.



5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Práce sice navrhuje možnosti dalšího možného využití a rozšíření stávajícího programu

v agendě oprava údržby, nicméně vyloženě nové poznatky jsem zde neobjevil.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Studijní prameny byly použité přiměřeně danému tématu.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Práce je z pohledu běžného uživatele programu místy hůře srozumitelná, jinak však

k formální stránce nemám připomínky.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
V podmínkách HZS informace o podílu jednotlivých částí vozidla na jeho

provozuschopnosti nejsou v rámci rozhodovacího procesu při nákupu nové techniky až tak
důležité, zde je důležité vozidlo jako celek - s vozidlem uživatel buďto je nebo není spokojen.
Nicméně si umím představit využití výstupu pro odbornou přípravu strojníků, kdy opakovaně
identifikovaná závada nemusí nutně znamenat špatnou kvalitu, ale může signalizovat
nevhodný postup v rámci obsluhy či údržby. Detailní rozpracování poruchovosti na jednotlivé
části vozidel rovněž může mít praktické využití pro výrobce techniky za účelem dalšího
vývoje a zkvalitňování jejich produktů. Hlavní způsob využití této práce bych však viděl jako
základ pro další důkladnější zpracování uvedené problematiky.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Je systém při vyhodnocení poruchovosti jednotlivých částí automobilu schopen odlišit

poruchovost vlivem špatné kvality a poruchovost, zaviněnou nedbalostí nebo neodbornou
obsluhou?

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

velmi dobře

V Ostravě dne 20.10.2014
Podpisoponen~~
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Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


