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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:  - 

 

Téma bakalářské práce:  

Návrh inovativního řešení nežádoucích jevů v procesu technických kontrol vozidel 

 

Jméno a příjmení: Dušan ANDREJCO 

 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

    Bakalářská práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu. Autor provedl analýzu 

kritických míst, které mohou nastat při technických kontrolách osobních automobilů ve 

stanicích technických kontrol, zejména při fiktivním provádění těchto kontrol. V praktické 

části pak navrhl možné systémy, které zprůhledňují celý tento systém technických prohlídek 

osobních vozidel, a navrhl možný způsob technické ochrany před podvodným jednáním. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

     Bakalářská práce z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých části působí celistvým 

dojmem a oponent nemá žádných připomínek. 

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

 

    Oponent práci doporučuje k obhajobě.  

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

    Kritické připomínky oponent nemá. 

 

 

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

 

    Bakalářská práce nové poznatky nepřináší, jen prakticky uvádí do života technické 

komponenty pro odstranění případného podvodného jednání, které může být v této oblasti 

realizováno. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

    Autor se v zadané problematice dostatečně orientoval, o čemž svědčí dostatečný rozsah 

vhodně zvolené odborné literatury. K výběru a využití studijních pramenů nemá oponent 

žádných připomínek. 

 

 

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

 

    K formálnímu zpracování a k jazykové úpravě nemá oponent žádných připomínek. 

 

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

 

    Práce může sloužit jako teoretický úvod pro další publikace autora a návod pro majitele 

stanic technických kontrol vozidel o technickém dovybavení těchto provozů. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 

Oponent připomínky a otázky k obhajobě nemá. 

 

10. Práci hodnotím: VÝBORNĚ 

 

    Zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

    

      

 

 

 

    Dne 11. 4. 2012   

     Podpis oponenta 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


