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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): 

Zadání práce vychází z potřeb praxe v provozu kolejových vozidel. Stanovený cíl 

odpovídá potřebám těchto provozovatelů. 

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

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

Předloţená práce je členěna do 8 kapitol a 5 příloh na 47 stranách a aplikaci na 

přiloţeném datovém nosiči.  

Analytická část práce je v kapitolách 2 aţ 4, kde v kapitole 2 student charakterizuje 

nejčastěji pouţívané defektoskopické metody. Část 3. popisuje rozsah 

defektoskopických kontrol prováděných u ŢKV. Kapitola 4. by měla popisovat 

zpracování dat v současnosti. Zde postrádám podrobnější analýzu pouţívaných 

formulářů a ukázkami a podrobnější analýzu dat. 

Stěţejní část práce je v kapitolách 5 aţ 7. Kapitola 5. předkládá návrh a specifikaci 

dat pro poţadovanou evidenci. Zde však chybí specifikace jednotlivých datových 

typů. 

Úvod kapitoly 6 předkládá základní charakteristiky databázových systémů. Zde se 

však vyskytuje mnoţství nepřesností a nejasných formulací, např.: str. 20, popis 

relačních databází, charakteristika tabulky relačního databázového systému a další.  

Jedním z důleţitých výstupů této kapitoly je přehledně zpracovaný diagram datových 

toků,  který však spojuje fyzickou a logickou část, coţ vede k nesprávnému návrhu 

terminátorů v modelu. Následně student správně navrhl Entitně relační model a 
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následnou normalizací struktur. Celkovým výsledkem je návrh aplikace v prostředí 

MS Access, který je na přiloţeném CD. Zde mám jen připomínku k moţnému 

oddělení administrativní části systému od části záznamu výsledků defektoskopických 

kontrol. 

V 7. kapitole se student pokusil o ekonomické zhodnocení svého návrhu. Pouţité 

náklady (hodinové sazby) však nejsou zdůvodněny. 

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): 

Struktura práce předkládá jak teoretická a metodologická východiska (byť 

neuspořádaně), tak i na zpracování náročnou aplikační část. Kapitoly 2 a 3 vznikly 

zpracováním informací z citovaných zdrojů, kapitoly 4 aţ 8, které jsou stěţejní částí 

práce včetně příloh, vznikly samostatnou aplikací postupů studentem. 

4. Formální náleţitosti 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): 

Po stránce formálních náleţitostí lze práci vytknout drobné překlepy a typografické 

prohřešky v textu. Ty však nesniţují hodnocení práce. Odkazy na zdroje a citace jsou 

zpracovány nedůsledně. 

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

nezbytný bod posudku): 

Jakým způsobem si strudent představuje grafický záznam vad zjištěných při 

kontrole? 

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Práce svědčí o odborných znalostech studenta a schopnostech samostatně 

zpracovávat zadanou problematiku. Rozhodující mnoţství teoretických znalostí pro 

zpracování práce musel student získat samostatným studiem zdrojů a konzultacemi. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloţenou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
 

  
  

V Ostravě dne 01.06.2011 
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