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Hloubka provedené analÝzv x
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III. Hodnocení formv a stvlu oráce:
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Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x
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Předkládaná diplomovápráce vycházi z konkrétního zadání dané organizace, která řeší problémy

spojené s obnovou strojního parku. Cílem bylo nalézt všechny možné varianty řešení a pomocí

moderních metod na|ézt jejich výhody a nevýhody a pomocí vhodných vah a metrik jednotlivá řešení

posoudit. Vzhledem ke specifickému postavení organizace se musel diplomant podrobně seznámit jak

s procesem výroby' tak i s jednotlivými metodami, které se ve strojírenství používají. IkdyŽ Se Zprvu

maže zdát, že téma je velmi specifické, bez vhodných informací a ekonomických zdůvodnění nelze při

strate gi ckém rozho do v áni nalézt vho dný způsob dal šího směřování.

První _ teoretická část práce j e věnoviína způsobu organizace a Íizení udržby , včetně moderních

metodik, které se v této oblasti často používají. Druhá ěást popisuje konkrétní možné varianty řešení

jednotlivých způsobu obnovy strojního parku. Práce je logicky členěna' doplněna vhodnými obržzky a

tabulkami. Práce splňuje poŽadavky kladené na diplomovou práci včetně literámí rešerše. Stanovené

téma práce bylo splněno.
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