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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne:

Téma diplomové práce: Racionalizace údržby kolejového vozového parku

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Stanislav Husák

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Nemám problém napsat, že dokonce v řadě kapitol jde diplomant nad rámec zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Věcná náplň a členění do jednotlivých kapitol má logickou stavbu vedoucí k naplnění

zadání diplomové práce.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Práce má podle mého názoru výbornou úroveň a jednozančně ukazuje, že diplomant je

v dané problematice doslova doma.
Je pravdou, že si mohl dovolit v diplomové práci navrhnout doslova ideální řešení, které by
svým způsobem ukázalo co vše potřebné je možné ještě dělat s cílem neustálého zlepšování a
tím zároveň objasnitněkteré nedostatky při konkrétním řešení a.s., např. vyřazení osádek
z údržbářeho procesu.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Formálního nedostatku - drobné překlepy a nedostatky naprosto zanedbatelné. Doporučuji

při obhajobě položit následující otázky.
1. Objasněte pojem audit údržby?
2. Jaké základní moduly by jste zařadil do systému řízení údržby pomocí IT?
3. Včemje podstata tzv. autonomní údržby?
4. Objasněte vztah údržba - bezpečnost provozu?

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Shrnuje historii údržby a provozní zkušenosti diplomanta a na základě této analýzy definuje

další možnosti, doposud zde nevyužívané.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Podle mě nemůže být širší, neboť se řeší v podmínkách dané společnosti.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Nemám žádných připomínek, které by stály za napsání.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Sice se zde jedná o již zmíněnou konkrétní aplikaci, i tak jsem přesvědčen, že může být

určitou metodikou pro podobně zaměřené společnosti.

9. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
výborně
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/

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


