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HODNOCENI BAKALARSKE PRACE
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Téma bakalářské práce : Řešení efektivnosti provozu stojů pomocné mechanizace

Jméno a příjmení : Pavel Brabec

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následuiící otázky:

1' odpovídá bakalářskáptáce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Ano, uvedená bakalářská práce odpovídá zadáni v plném rozsahu.

2' Jakhodnotíte předloŽenou bakalářskou práci z hlediska struktury anávaznosti jednotliv'ých

částí práce, případně jejich úplnosti?
Z hlediska struktury anávaznosti jednotliých částí bakalářské práce nemám připomínek'

3. Základní zhodnocení bakalařské práce:
Autor bakalářské práce řeší efektivnost provozu strojů pomocné mechanizace. V úvodu se

krátce zmiňuje o historii a ývoji,následně pak popisuje typy a použití strojů PM ve
společnosti DTS Vrbenský, a.s' V této části bych se osobně více věnoval i jiným strojům,
např. rypadlonakladači, kteý patří k nejuniverziálnějším strojům, co Se týče lyuŽití ve
stavebnictví. V další části se autor věnuj e jIž základnímu tématu práce, a to efektivnosti strojů
PM. Zmého pohledu je popis dostatečný svyuŽitím všech přistupných a dostupných
písemných materiálů. Pouze v odstavci u přepravy strojů bych z hlediska efektivnosti rozlišil
přepravů strojů po vlastní ose nebo na podvalníku. o doplnění formy přepravy žádám autora

BP. Dále už nemám připomínek'



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Nemám jiné poznatky ani kritické připomínky. Měl bych dotaz na autora BP, jaký mánázor

na pořizování originálních ND vůči ND z druhovýroby.

5 . Uveďte' zda a v kteých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
V kapitole 3.5. komfor1 obsluhy mne zau1ala myšlenka o využití kamerového systému u

strojů PM. Setkal j sem se s tím jednou u osobního terénního vozidla, kde mě osobně systém
nepřesvědčil. Ale je to už dva roky stará zkušenost' Žádám o r,ysvětlení problematiky
moŽného využivání kamerového systému.

6. Jaká je charakteristika i,ryběru avyužití studijních pramenů?
Autor lyužil všech moŽných a volně dostupných materiálů, nemám připomínek.

7. Hodnocení formální stránky (azyková stránka' formální zpracování):
Taktéž z hlediska j azykové stránky a formálního zptacování nemám připomínek.

8. Jaký je způsob využitipráce (publikace, praktické ryužití)?
Yyužití bakalářské práce vidím hlavně z hlediska praktického lryužití, kdy je téměř vŽdy

něco zlepšovat z hlediska nasazení,lryuŽití a efektivnosti strojů pomocné mechanizace.

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

Dne 14.5.2012

Poznámka:
V případě potřeby můŽete jednotlivé body rozvést ve zvláštni přiloze.

Podpis ovon"ntufu


