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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Problematika práce autora je zaměřena na ukazatele bezporuchovosti a náklady na 

údržbu tahačů návěsů dopravní firmy. Po krátkém představení firmy a struktury 

parku zkoumaných vozidel se autor zabývá teoretickým rozborem nástrojů pro 

modelování a hodnocení bezporuchovosti. Tyto zde představené nástroje autor dále 

využívá v rámci jejich aplikace na získaný soubor dat. Je zde proveden odhad 

parametrů Wiebullova rozdělení pravděpodobnosti a kalkulovány hodnotící 

parametry. 

Závěrečnou část tvoří technicko-ekonomické hodnocení,  kde autor vyčísluje náklady 

na korektivní a preventivní údržbu během životní cyklu vozidla. 

Práce je a bude vzhledem ke svému zaměření aktuální v podstatě vždy, protože řešení 

spolehlivosti strojních soustav je proces nekonečný. Zadání práce je jak po stránce 

odborné tak i časové odpovídající nárokům na bakalářský stupeň studia. 

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Popis setřídění dat pro analýzy by snad vyžadoval lepší popis, orientace v něm není 

nesjnadnější, stejně jako vzorový výpočet odhadu parametru rozdělení.  Zde se 

vyskytují chyby ve vzorcích ale výsledky jsou správně. Rád bych vyzdvihnul autorúv  

jistě nelehký úkol získaná a neroztříděná data zpracovat do smysluplné formy pro 

analýzu. Závěry pro hodnocení parametrů spolehlivosti se mi jeví jako správné a 

vysvětlené.  
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Závěrečná kapitola je věnována nákladům životního cyklu, resp. technicko-

ekonomickému hodnocení a je zajímavě formulovaná, avšak bez ucelenější 

dokumentace výpočtu korektivní údržby.  

Přínos práce je na dané úrovni v podrobné analýze spolehlivosti a části LCC, jež 

může být jistým vodítkem pro chování firmy v blízké budoucnosti, v čemž je možné 

vidět jasné praktické využití výsledků.  

 

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

Práce je primárně rozdělena na dvě jasně identifikovatelné části, a to část teoretickou 

a část praktickou. V teoretické části jsou částečně převzaté statě věnované nástrojům 

pro modelování a hodnocení spolehlivostních parametrů, ostatní části, sběr, třídění a 

analýza dat, tvorba modelu a vyhodnocení splehlivosti a údržby je jasným dílem 

autora. 

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Zásady pro vypracování byly oběcně dodrženy, části textová i grafická jsou vyvážené. 

V práci, hlavně v její první polovině, se však vyskytuje značné množství 

gramatických a formálních chyb, jež práci autora až ničí, např. místopřísežné 

prohlášení - ročníkový projekt, hovorové výrazy, označování tabulek (tab. 1 jistě 

nejsou základní technické údaje) a  odkazy a popisy tabulek jsou chybné, označování 

vzorců v kapitole 3 chybné a matoucí, stejně tak se vyskytují nepochopitelné chyby ve 

vztazích Wiebullova rozdělení v teoretickém rozboru.    

V předloženém textu je řada chyb v odborné terminologii silničních vozidel(v úvodu i 

v části opravárenských úkonů), jednotkách SI (mnohdy neexistujících), atd.  

Uvedená konstatování zbytečně snižují jinak slušnou odbornou kvalitu práce. 

 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

1. Vzhledem nepřítomnosti popisu tvorby výpočtu se ptám jak byly kalkulovány 

hodnoty v tab. 19, str. 30?  

2. Z čeho jsou kalkulovány náklady na jednu opravu (tab. 20, str. 31)? 

2. Co nám říká tab. 21 str. 32? 

 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Práce svědčí o dostatečných odborných znalostech studenta a tedy ji doporučuji 

k obhajobě.  
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Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

dobře. 
 

  
  

V Ostravě dne 17.5.2017 
  

  
podpis oponenta práce 

 

 


