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HODNOCENI BAKALARSKE PRACE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne:

Téma bakalářské práce: Koncepce plánu a řízení oprav.

Jméno a příjmení: Martin PROCHÁZKA

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Dle mého názoru zadání bakalářské práce bylo naplněno.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Věcné naplnění jednotlivých kapitol ja naprosto dostačující a má vysokou úroveň. Členění

kapitol vede k naplnění zadání.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Jednoznačně mě výplývá, že autor v dané problematice pracuje, o čemž svědčí nejen

uvedený slovník, ale řada provozních výrazů, které by běžný student těžko používal. Jelikož je
bakalářská práce zpracovávána pro konkrétní výrobní společnost, tak musím, dokonce je
nutné dané respektovat. Jinak je celkově zpracována na velmi dobré úrovni.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Jsou to připomínky, které dle mého názoru vyplývají z provozního pojímání věci. Slovník

základních termínů je naprosto správná věc, ale chybí zmínka, že existuje norma na
terminologii údržby; v kap.2 mi opět chybí zmínka o normě zabývající se dokumentací
údržby; grafy jsou bez jednotek a s provozními zkratkami, ne vždy byly dodrženy pokyny ke
psaní bakalářské práce, atd.
U obhajoby doporučuji položit následující otázky:
1. Objasněte označení - úžinový stroj?
2. Co vše by podle Vás měl obsahovat mazací plán?

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Ano, ale pouze pro danou výrobní společnost.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Dostatečná ke zpracování předložené bakalářské práce.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Namám žadných dalších připomínek.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Využití je na dané výrobní společnosti.

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

Dne 30.5.2011

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


