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Cí! práce:

Na základě potřeb managementu úclržby (vÚ) firmy TRW Automotive Czech s.r'o navrhnout

informační subsystémy (ss) a integrovat je do informačního systému (Is) firmy.

Jméno vedoucího bakalářské práce: lng. VladimíraZádová' Ph.D.

Wjádření v rozsahu 10 k práci z hlediska splněníjejich cílů, využití metod řešení a
návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s

otázky k obhajobě bakalářské práce:

literaturou a její citace (uved'te na druhou stranu posudku).

1. V kapitole zaměřené na MÚ m.j. uvádíte tři hlavní obory činnosti manažera MÚ
(podkap. 2.1), metody a nástroje (podkap. 2.7). Moh! byste zařadit v práci řešenou
oblast z hlediska činnosti manažera a nástrojů?

2. Jak hodnotíte rutinní provoz řešených ss nyní?

Prác! doporučuji _ neaeperueeji x k obhajobě. (xnehodícíse škrtněte)

Baka!ářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dobře
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I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Volba metod a ieiich aplikace při zpracování tématu

II. Hodnocení strukturv a obsahu

Aktuálnost a vhodnost ooužihÍch oramenů
studenta zpracovat získané

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů
Formulování vlastních názorů studentem

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací
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Slovní hodnocení práce:

Práce obsahuje kromě úvodu, zhodnocení současného stavu a závěru další tři kapitoly a šest příloh.

Teoretická část práce je uvedena ve druhé a tÍetí kapitole. První z kapitol je zaměřená na MÚ, ;e;í
součástí jsou normy (podkap. 2.3,2.4), model MÚ (podkap.2.5), metody a nástroje (podkap. 2.7).

Třetí kapitola se zabývá tvorbou IS. Jejím těžištěm je životní cyklus IS dle metodiky System

Development Life Cycle (SDLC)' dále jsou v ní stručně uvedeny požadavky na IS, tvorba a

integrace IS v rámci firemního prostředí' zmíněny modely životního cyklu. V praktické části práce

(kap. 4.) je uveden vývoj dvou ss pro management údržby _ konkrétně ss pro evidenci náhradní dílů

a evidence dokumentů. Vývoj ss je zpracován dle životního cyklu IS, dále jsou zde uvedeny datové

modely ss a popis ss. Materiály v příloze se vztahují k praktické části. Zhodnocení přínosů řešení je

uvedeno přímo v závěru práce.

V teoretické části mi schází podrobnější a přehlednější zpracování metod a nástrojů MÚ.
Podrobněji by také měla být zpracována integrace IS. Zhodnocení přínosů řešení zaniká v závěru

práce. Mělo být uvedeno jako nová kapitola, či jako další podkapitola čtvrté kapitoly. Dále lze

vytknout místy ne zcela přesné formulace vět.

V práci jsou zbytečné chyby Z nepozornosti, které by mohly být odstraněny opětovným pečlivým

přečtením práce. Seznam zkratek není úplný, je chybně uvedena zkratka. Seznam literatury ani

citace plně nerespektují směrnici č. 4l20l3 pro Zpracování závěrečné práce. V seznamu literatury
jsou nedostatky v zapsání některých zdrojů - zdroj od autorů Gild, Finzi , dále titul Management a

inženýrství údržby. od Legát, V. a kol. (zapsán 3x, liší se uvedením druhého autora). V práci jsou

nedostatky v některých odkazech při citování zdrojů.

Hlavní cíl práce, realizace a integrace ss pro management údržby, byl splněn. SS již byly zavedeny

do rutinního provozu. Při řešení praktické části autor prokázal schopnost uplatnit získané znalosti

v praxi.

Práci doporučuji k obhajobě, hodnotím ji stupněm velmi dobře.
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