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PředloŽená bakalařská práce studenta Martina Hajného s názvem: ,,Zpracovéni
směrnicepro kontrolu tech. zařízeniu záchrannéjednotky AČR.. splňuje svým obsahem
zaďání v plném rozsahu. Čita+e stran textu, včetnětří příloh rrac1 vhodnym způsobem
doplňujífotografie,kÍerédávají lepšípředstaw o speciálnívojenskétechnice,která hraje
v zadáru,prácedůležitou
roli.
Uvodní kapitoly jsou zaměřeny na obecný výklad funkce a úlohy vojenského
záchrannéhoútvarujako samostabrésoučástiArmády Českérepubliky. V této částijsou
uvedeny hlavní úkoly vojens\ých zácfuanrtýchútvaru gZU). Zde se student zmiňuje o
současném
stavu a fakfir, Že figurují dva t5rtoútvary.Schází informace, zda obaútvarymají
stejnéposliíní,frrnkce,kde sídlí,jsouJi něčímspecifické.Vpodkapito|e 2.3.2 je kromě
popisnétextovéčástisprávněvytvořenoorganizaěníschémazajištěníodborného
technického
dozoru pro oblast zdvihacích zaňízstlt.Uvítala bych pro představu informaci o personálním
jednotlivýchvýkonnýchorgánů.Rrímcově.
zajištění
V kapitole č. 3 je detailněji představenaspeciálnívojenská technika se zdvihacím
zaŤízením.
Protože zde nelze vyjmenovat veškerétechnické zařízení,autor práce správně
lybral hlavnípředstavitelea pffklady jejich nasazení.Text, jak uŽ bylo uvedeno,je vhodně
doplněn fotografiemi představitelůjednotliqich strojů.Tuto kapitolu bych volila jako
samostatnou.Dalšítext, tj. definice a druhy kontrol, prováděnýchv procesu údržby,bych
uvedlajako samostatnou.Vtétobych lépepopsďa typy jednotliqýchúdrŽeb,jejich vystupy
v podobě řízenédokumentace,včetnězakomponovánídélky,termínuprovedenípráce. Autor
práce zde většinuinformacíuvádí,ale poněkud nepřehlednýmzpůsobem.opět' určitáforma
schématu,
doplněnapffslušnýmtextem,by byla patrněnazornější.
CtvrtakapitolapředloŽené
bakďrířsképráce navazujena předchozitext. Je ňejmé,že
by měla být jmenovaná kapitola výstupem,výsledkem samostatnépráce studenta.Tu vidím
v podobě uspořádrání
předchozíchinformacído návrhu pfislušnésměrnice.Postrádám zde
teoretickýqiklad, tj. k čemu,obecně,směmice v organizaci slouží,jakémá mít náleŽitosti,
kdo jí vydává a komu je určena,za jalr...ýrr'
účelem.Náwh tohoto dokumentu by měl mít
potřebnouosnovu' která by vjednotlivých podkapitoláchdefinovala zák|adtltustanovení.Za
ně považuji:Úvod, platnou legislativu v8etně jednotlivych lyhlášek a předpisů.Přesné
vymezenízpůsobuprovedeníúdtžhy,cožmásfudentve svépráci uvedeno.Stanoveníorgiínů,
zajišt,ujícídaný typ idtžby, stanovenípotřebných zánnam:ů
o provedenéúdržbě,časovy
harmonogramv případěpliánovanétdržby atd. Tato kapitola mohla být podobnýmzpůsobem
rozpťacovanádo většíchdetailůa mohla obsahovatkonkrétnější
podobu požadovaného
dokumentu.Byť by to bylpouze návrh.
Závět práce je věnoviánsoučasnému
staw řízenísytémuúdržbyurčeného
technického
zaŤízernzáchrannýchjednotek AČR. Student poukazuje na současnýnedostatekjasného
legislativního dokumentu' ktery by zahmoval výše uvedenépostup}, proto byl jeho náwh
zvolen tématem
předloŽené
bakalářsképráee.
Práci doporučujik obhajobě
Nawhovanávýslednáklasifikace:velni dobře
V Plmi dne: 31.7.2013

?^(-/

V. Pokorná
podpis

Faku|tastrojní
katedratechnologieobrábění

Katedra
Technologie
obrábění

DoplňujícíotÁzka:
Jak byste definoval směmici, coby Íizený dokrment. Jaké má mít nrá]eŽitostia jaký je
napffklad rczdi| mezi směnricía příkazem.
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