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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne:

Téma bakalářské práce: Řešení efektivnosti provozu strojů pomocné mechanizace

Jméno a příjmení: Pavel Brabec

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Mohu konstatovat, že zadání bakalářské práce bylo naplněno, takže nemám žádných

zásadních připomínek.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Věcná náplň a členění do jednotlivých kapitol odpovídá danámu zadání a vede k jeho

naplnění.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Předloženou bakalářskou práci v celkovém pohledu lze hodnotit pozitivně na velmi dobré

úrovni. Z práce je jednoznačně patrno, že zpracovatel v daném oboru pracuje, že nemá
problém se v něm velmi dobře orientovat, že je schopen pracovat s podklady, že je také
schopen vytvořit samostatně závěry.
Vlastní věcný obsah pak naprosto splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci, i když je
pravdou, že jsem osobně očekával širší uvedení nástinu možných řešení používaných u
renomovaných výrobců daných strojů. Je zde popis v aplikaci na jednu lokalitu a jak zde řešit
jednoduchým i když efektivním způsobem, tzn. chybí mi náčrt nástinu vedouci
k excelentnosti, který by svým způsobem byl vizí budoucnosti.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
I přes uvedené v předchozím bodě, nemám připomínek nepřípustného, vážného a ani

vážnějšího charakteru, pouze formálního formálního charakteru, jako např. drobné nedostatky
v úpravě a uměl bych si představit některé formulace výstižněji, v citaci literatury, apod.
Při obhajobě doporučuji položit následující otázky:
1. Můžete stručně charakterizovat filozofii údržby renomovaných výrobců, např. Caterpillar a
Komatsu?
2. Jaké testy pro olejové náplně by jste doporučil každopádně provádět pro dané stroje?
3. Je Vám známo využití informačních technologií v údržbě těchto strojů?

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Každopádně v aplikaci uvedeného pro danou společnost.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Vzhledem k tomu, že se především jedná o integraci životních provozních zkušeností, tak

dostatečná. Osobně si jí umím představit širší.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Nemám připomínky, které by mě nutili se dále rozepisovat.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Jako shrnující a výchozí materiál k dalšímu rozpracování pro danou společnost.

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

Dne 26.5.2012

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


