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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 a zpracování práce vzniklo na základě výsledků projektu FRVŠ Lokomotivní 

simulátor a ukazuje jednu z požností jeho využití. Po dohodě se studentem byla práce 

směřována na činnosti související s přebíráním hnacího vozidla před výkonem a 

odstavování po výkonu. 

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 (v kapitolách 1 až 3) provedl analýzu pořadavků na 

strojvedoucího a stanoviště vozidla. Tato část je čistě rešeršní. Tvůrčí část práce 

představují kapitoly 4 až 6, kde student stručně popisuje postupy při přebírání 

hnacího vozidla do provozu. Navrhuje vlastní postup při sledování činnností 

strojvedoucího a následně je vyhodnocuje. Velmi stručné a povčechné závěry jsou 

v kapitole 7. 

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

Student svou práci s vedocím konzultoval velmi sporadicky (pouze krátce po zadání) 

a jednou po neúspěšné obhajobě prvé verze své práce. 

Kontrola na plagiátorství uvádí 11% shodu s jinými zdroji a to předevšímv části 2.2 a 

2.3. Detaily v prokolu o kontrole. 

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 obsahuje texty a podklady, jejichž zdroj není řádně uveden v seznamu citací, 

popř. jsou uvedeny jiné zdroje. V práci se vyskytujje značné množství chyb a 

překlepů, především v částech, jež jsou samostatnou prací studenta. 

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

nezbytný bod posudku): 

- student vysvětlí průběhy grafů č. 2 a č. 4 

- je možno tyto grafy nahradit jinou formou zobrazení, jakou? 

- jaké jsou další možné závěry a doporučení z výsledků práce, především s ohledem 

na výsledky znázorněné v grafech č. 1 a č.3 

 

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

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

Práce naplňuje požadavky na bakalářskou práci a naplňuje svým obsahem 

požadavky uvedené v  zadání této práce. . 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

dobře. 
 

  
  

V Ostravě dne 13.10.2012 
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