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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
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?
Předložená bakalářská práce přesahuje podle mého názoru rámec zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Logická návaznost a členění kapitol jednoznačně směřuje k naplnění zadání. Věcné

naplnění jednotlivých kapitol ja naprosto dostačující a přesto má vysokou úroveň ..

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Z předložené bakalářské práce je na první pohled patrno, že zpracovateli není tato

problematika cizí, že v ní pracuje a je schopen zpracovávat zadané úkoly tak, aby měly
relevantní použitelný výstup. Osobně musím vyzvednout pasáže zdůrazňující ekonomickou
hranici nutnosti vloženou do údržby, zdůraznění, že údržba je věcí všech, ne jen údržbářů.
Naprosto správně, poněvadž je bakalářská práce zpracovávána pro konkrétní výrobní
společnost dal na začátek slovník používaných pojmů v této společnosti.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Jsou to připomínky, které žádným způsoem nesnižují její úroveň a dle mého názoru

vyplývají z provozního pojímání věci. Slovník základních termínů je naprosto správná věc,
ale chybí zmínka, že existuje norma na terminologii údržby; kap. 2.1 - nejen ekonomické,
určitě i strategické cíle; v kap.2 mi opět chybí zmínka o normě zabývající se dokumentací
údržby; ne všechny zkratky jsou v seznamu či objasněny v textu; grafy jsou bez jednotek a
s provozními zkratkami, apod.
U obhajoby doporučuji položit následující otázky:
1. Objasněte označení - úžinový stroj?
2. Norma o dokumentaci údržby má dvě základní části, jaké?
3. Jaký je rozdíl mez označením majetku HM a HIM?
4. Jak u Vás je to s údržbou vyhrazeného technického zařízení?

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Ano, pro danou výrobní společnost, neboť jim přináší poznatky současnosti o údržbě jako

procesně technické činnosti.

6. Jakáje 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)?
Řada zde uvedených věcí se již zavádí či bude zavedena v dané výrobní společnosti.

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.


