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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 bakalářské práce vychází z potřeb praxe při organizování provozu kolejových 

vozidel. Cílem práce byla analýza současného stavu pískového hospodářství 

v provozní jednotce, návrh logistického zajištění tohoto hospodářství včetně návrhu 

uspořádání výzbrojního stanoviště. Jako konkrétní pracoviště si student vybral Depo 

kolejových vozidel Brno, provozní jednotku Brno - Maloměřice. 

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

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

Předložená práce je rozdělena do 7 kapitol na 48 stranách a dvou výkresových příloh. 

Část 1 se zabývá obecnou charakteristikou pískovacího hospodářství a písku pro 

potřeby provozu hnacích vozidel. Část 2 se zabývá popisem současného stavu tohoto 

hospodářství v PJ Brno. Tato část obsahuje množství nepřesností v pojmecha 

struktuře – např. Obr. 6 zjevně nesouvisí s popisem zařízení v uvedené jednotce, 

mokrý písek se zřejmě nesype do spalovací komory pece apod. 

Kapitola 1.5 obsahuje hodnocení ekonomického hlediska sušení písku, zde však není 

zřejmý zdroj informací (až na poznámku nad Tab. 2., která je hodně povšechná). 

Uspořádání informací je nepřehledné (viz tabulka 3), nebo jejich označení je 

zavádějící (poslední položka v tabulce 2). Výstup této části není popsan systémově 

správně – viz např. uvedené „Celkových nákladů na sušení písku“ na str 18. 

Část 1.6 Se zabývá charakteristikou vozidlového parku provozní jednotky, za ní je 

zařazena- zcela nesystémově - část popisující zásobování v provozní jednotce a pak 
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zase popis vozebních ramen. Výstupy v této části nemají vyspecifikovanou vazbu na 

téma práce (kromě několika nejasných poznámek o použití pískování na str. 23. 

Kapitola 1.9 se zabývá provozem vozidel se zaměřením na spotřebu písku. Prvé části 

se student zabývá stanovením provozní potřeby vozidel. Zde nejsou jasné vstupy 

výpočtu, které student používá pro určení potřeby vozidel. Druhá část této kapitoly se 

zabývá stanovením skutečné spotřeby písku na základě pozorování. Z popisu není 

zřejmý způsob sledování, získávání hodnot a vyhodnocení sledování. Stejně tak i 

výsledné hodnoty jsou diskutabilní, jednak není zřejmé v jakých jednotkách je 

spotřeba sledována a pak není zřejmé, jak byla „hodnota písku“ určována (při 

množství  např. 80 (čeho) v prosinci u lok 242 243-4 – tab. 9.). 

Kapitola 2 se zabývá strategií a modely řízení zásob v obecné rovině. Vztahy v této 

části však nemají uvedené zdroje, nejsou očíslovány a v některých případech (např. 

str. 30, 34 a další) uvedené výsledné rozměry neodpovídají rozměrům vstupních 

veličin uvedených pod vztahy. 

Kapitola 3 sy zabývá návrhem logistického zajištění. Zde jsou provedeny základní 

výpočty pro určení základních parametrů pro zásobování. V práci však není 

zdůvodnění použitých hodnot koeficientů, které značně ovlivňují výsledné hodnoty. 

Výsledné hodnocení výstupů chybí úplně. 

V práci úplně chybí část, která by se zabývala návrhem uspořádání výdejního 

stanoviště, jak bylo požadováno v osnově zadání a návrh modernizace zařízení, jak je 

uvedeno v anotaci předložené práce. V práci není jasně vymezeno technicko – 

ekonomické zhodnocení podle zadání práce. 

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

Kapitoly 1.1 až 1.8 zjevně vznikly na základě zpracování podkladů provozovatele 

vozidel a doporučené studijní literatury. Kapitola 1.9 se jeví jako samostatně 

studentem zpracovaná, zde uváděná pozorování však nejsou z obsahu textu práce 

doložitelná. Kapitolu 3 student vytvořil samostatně s použitím vztahů z kapitoly 2. 

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

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

5. Po formální straně text práce obsahuje množství překlepů a gramatických chyb. 

Uvedené vztahy nejsou číslovány, mnohdy nejsou řádně uvedeny jednotlivé veličiny 

vztahu. 

Odkazy na použité zdroje jsou nedostatečné, zpracování seznamu zdrojů neodpovídá 

požadavkům norem. 

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

nezbytný bod posudku): 

vzhledem k rozsahu nedostatků nejsou 

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

8. Obsah a zpracování práce svědčí o povrchním přístupu studenta. Práce svým 

obsahem nenaplňuje schválené zadání. 
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Pro další doporučuji stávající práci ze strany studenta přepracovat (odstranit 

nedostatky a doplnit) a dopracovat chybějící části podle zadání práce. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

nevyhověl. 
 

  
  

V Ostravě dne 6.6.2012 
  

  
podpis oponenta práce 

 

 


