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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu. 

 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Struktura diplomové práce je přehledná a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 

Kapitoly jsou svým obsahem úplné. 

 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    Diplomová práce popisuje proces údržby za účelem odstranění rizika požáru. Uvádí rozbor 

příčin vzniku požáru autobusů a trolejbusů a analyzuje současný způsob údržby. Na základě 

analýzy jsou navrhnuta metodická opatření při údržbě autobusů a trolejbusů a 

technickoorganizační opatření při údržbě vozidel.  

Práci hodnotím kladně zejména pro rozbor příčin požáru u autobusů a trolejbusů s názornými 

obrázky a zpracovanou analýzu s následnými navrhnutými opatřeními. 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Stránky by se měly číslovat od „Úvodu“, v diplomové práci je „Úvod“ na str. č. 8. 

 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

   Práce přináší nové poznatky převážně v souhrnu informací o proběhlých požárech autobusů 

a trolejbusů a jejich rozbor. Dále také v samotné analýze a v navržených opatřeních, což má 

důležitý význam pro provozovatele.  

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Použitá literatura a zdroje jsou vhodně zvoleny a odpovídají řešené problematice. Použitá 

literatura byla čerpána jak z národních, tak i ze zahraničních zdrojů. 

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

   Jazyková stránka a formální zpracování jsou na dobré úrovni. Vytknul bych pouze 

nesprávné očíslování kapitol (na konci číselného výrazu se tečka nepíše, viz ČSN 01 6910) a 

nadpisy k obrázkům se uvádějí pod obrázek, viz ČSN 01 6910. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

    Výsledky práce mohou být využity jednak pro provozovatele autobusů a trolejbusů, ale také 

jako příspěvek na konferenci nebo do časopisů vhodného zaměření.  

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Nemám připomínky k obhajobě. 

 

10. Práci hodnotím: Výborně 

    

      

 

 

 

    Dne 10.05.2012  Ing. Roman Dubový v. r.  

     Podpis oponenta  

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


