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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): 

Cílem práce bylo stanovit spolehlivostní charakteristiky a vypočítat náklady na 

údžbu tahačů návěsů v podmínkách vybrané firmy. Časová náročnost práce je 

vysoká, student zpracoval velké množství podkladů z různých zdrojů. Práce je 

aktuální, řešené okruhy problémů odpovídají stanoveným cílům práce.  

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

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

Bakalářská práce v rozsahu 35 stran a jedné elektronické přílohy představuje studii 

věnovanou výpočtu spolehlivosti a nákladům na údržbu tahačů návěsů Scania 

v podmínkách konkrétní dopravní společnosti. 

V úvodní části práce jsou popsány tecnické paparametry tahačů, bohužel 

s množstvím chyb a nerespektování jednotek SI. Ve třetí kapitole jsou uvedeny vztahy 

pro odhad parametrů Weibullova rozdělení, kapitola je taktéž zatížena velkým 

množstvím chyb v matematických vztazích, v některých případech stěží 

vysvětlitelných pouhými překlepy. 

Jádro práce tvoří kap. č. 4. a 5. V kapitole č. 4 je provedena dekompozice vozidla na 

jednotlivé skupiny a pro tyto stanoveny parametry Weibullova rozdělení. Student 

zpracoval velké množství vstupních podkladů o poruchách vozidel, výpočty jsou 

provedeny korektně. V páté kapitole je proveden výpočet nákladů na preventivní a 

korektivní údržbu. U preventivní údržby jsou porovnány náklady autorizovaného 

servisu a náklady při provedení údržby vlastními udržbovými prostředky 

provozovatele vozidel. Výsledky jsou jistě zajímavé z hlediska dalšího rozhodování  o 
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rozvoji opravárenské základny firmy. V druhé časti kapitoly jsou stanoveny náklady 

na korektivní údržbu.  Závěry práce jsou formulovány méně srozumitelně. 

 

3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 

Rozsah práce vyhovuje stanovené zadání. Student pracoval samostaně, vhodně využil 

dostupné literatury. Práci konzultoval v dostatěčném rozsahu. 

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): 

Předložená práce po stránce formální jen těsně vyhovuje požadavkům. V práci je celá 

řada chyb a nepřesných či zavádějících formulací. Naprosto nevhodně je zpracován 

seznam zdrojů na str. 37. 

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

nezbytný bod posudku): 

Nemám otázek. 

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě a proč): 

Vzhledem k celkové úrovni zpracování a aktivitě studenta doporučuji práci k 

obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

dobře. 
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