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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne:

Téma bakalářské práce: Návrh systému údržby strojů a zařízení.

Jméno a příjmení: Jan KOLÁŘ

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Ano a beze zbytku, nemám problém napsat, že překračuje.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Členění kapitol je logické a vedoucí k naplnění zadání. Rovněž věcné, technické a grafické

zpracování je na vysoké úrovni.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Předmětná bakalářská práce nejen ve svém celku, ale i po prostudování působí veÍmi

pozitivně a především věcně, nebojím se napsat, že je z ní také patrna znalost dané
problematiky. Musím vyzvednout nejen již zmíněnou věcnost, ale i grafické zpracování a
především nevšední perfektnost citací v textu. Určitě o pečlivosti zpracování svědčí i to, že
jsem ve své podstatě našel nula překlepů.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Následně uvedené připomínky žádným způsobem nesnižují již zmíněnou úroveň, jsou více

méně jen mými osobními glosami. U nás se daleko více než označení OEE používá CEZ; do
dnešní doby se neumím smířit s formulacemi, str. 30 - údržba je obslužným procesem výroby,
jedním z hlavních. Smlouva o modulu PM je klasickou ukázkou pojmutí daného jako
obchodní případ bez znalosti technického obsahu dané problematiky. Jak je patrno, jedná se
daleko více o poznámky než připomínky.
U obhajoby doporučuji položit následující otázky:
1. Jakým způsobem lze hodnotit výkonnost údržby?
2. Kdo zpracovává a v jaké podobě vychází pokyny k údržbě vyhrazených technických
zařízení?
3. Zmíněná norma o dokumentaci údržby má dvě základní části. Jaké?

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Možnou metodiku vedoucí ke zpracování karty stroje, někdy se používá označení pasport,

ale ten má daleko širší rozsah.

6. Jakáje charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Plně postačující ke zpracování bakalářské práce, i když možná opticky vypadá co do počtu

jako málo početný. Zde se hodně muselo vycházet z osobních konzultací, neboť bylo řešeno
pro konkrétního odběratele.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Namám žádných zásadních a ani žádných vážných připomínek.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Jak už bylo naznačeno a je v bakalářské práci také uvedeno, zadání bylo řešeno pro

konkrétní výrobní společnost.

9. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
výborně

Dne 29.5.2011

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


