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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): 

Téma bakalářské práce je aktuální. Řešení vyžaduje odborné znalosti a taktéž 

informace z odborné literatury. Náročnost zadání považuji jako úměrné typu práce. 

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

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

Výsledky řešení, které jsou obsaženy v předložené bakalářské práci lze využit pro 

zdůvodnění výměny mechanických rychloměrů a nákupu nových zařízení, která jsou 

přesnější, což autor práce při experimentu prokázal. Nepřesnost mechanických 

rychloměrů může mít za následek soudní spory při hodnocení případných 

nehodových události. 

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): 

Forma zpracování je odpovídající typu práce. Student dokázal využít nabyté znalosti. 

Ke zpracování práce využil dostupnou literaturu a dokázal připravit podmínky 

experimentu a dále pak vhodným způsobem vyhodnotit výsledky experimentu. 

Postup řešení, závěry a doporučení lze považovat plně za dílo studenta. 

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): 
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V předložené práci se vyskytuji některé formální chyby V seznamu zkratek 

postrádám uvedení a vysvětlení zkratky DKV (připomínám, že DKV Ostrava již 

dávno před zahájením bakalářské práce neexistovalo, stejně tak název lokomotivní 

depo a náčelník lokomotivního depa-viz str. 23. Toto je způsobeno tím, že nebylo 

použito předpisů v platném znění, ale ve znění původním), 

-není jednotně prováděno ukončování odrážek v textu, 

-obr. 13 na str. 36 je špatně čitelný, 

-na obr. 14 postrádám popis os, 

-zákonnou jednotkou je sekunda a ne vteřina (str.42), 

-u tabulky 2 na str. 44 postrádám vysvětlující záhlaví tabulky, stejně jako u tabulky 3 

postrádám vysvětlující záhlaví tabulky. 

Předložená práce je přehledně zpracována. 

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

nezbytný bod posudku): 

1. Vysvětlit proč při jednotlivých jízdách (graf 1 až 12) jsou velké rozdíly v délce ujeté 

dráhy a zrychlení u jednotlivých záznamů a stejně tak proč je rozdíl v záznamech 

rychlosti. 

2. Může se na nepřesnosti ujeté dráhy projevit průjezd oblouky a rychlost jízdy. 

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Student dokázal v práci uplatnit poznatky ze studia a dostupné literatury. Výše 

uvedené formální nedostatky nemají dle mého názoru vliv na výsledky předložené 

práce. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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