
 1 

VŠB – Technická Univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Institut dopravy –  342 

17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba 

HODNOCENÍ  VEDOUCÍHO 

DIPLOMOVÉ  PRÁCE 
 

Autor závěrečné práce: Bc. Martin Kašný 

Vedoucí práce: Ing. Jaromír Široký, Ph.D. 

Studijní program: N2301 Strojní inženýrství 

Studijní obor: Dopravní technika a technologie, spec. Kolejová vozidla 

Akademický rok: 2011/2012 

Název tématu: 
Návrh systému pro sledování odstavování vozidel v depu 

kolejových vozidel 

 

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 a zpracování práce vzniklo na základě návrhu inovací při organizování a 

řízení provozu kolejových vozidel. Návrh byl zpracováván pro konkrétní podmínky 

SOKV Ostrava. 

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

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

V prvé - analytické - části student provedl v kapitolách 1 až 2 analýzu činností depa a 

strojmistra se vztahem k organizování vozidel v depu. 

V návrhové částit diplomové práce (kapitola 3 až 6) strudent navrhuje náhradu 

současného systému systémem počítačovým, vytvořeným v běžně dostém prostředí. 

Návrh je doplněnk realizací systému (v příloze DP), jeho funkce a použití jsou 

popsany v samostatných kapitolách práce. 

3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 

Student pracoval samostatně, pravidelně realizoval konzultace s vedoucím práce. 

V rámci zpracovávání práce student absolvoval předdíplomovou praxi přimo u 

provozovatele vozidel, aby se seznámil s relizovanými činnostmi. Připomínky 

vedocího práce zapracovával průběžně do své práce. 

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 
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opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Práce je zpracovaná přehledně, grafická zobrazení jsou zpracována zřetelně. Odkazy 

na zdroje a citace jsou zpracovány v souladu s platnými normami. 

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

nezbytný bod posudku): 

nejsou 

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě a proč): 

Práce svědčí o odborných znalostech studenta a schopnostech samostatně 

zpracovávat zadanou problematiku. Praci poporučuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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