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Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

 1. Obtížnost zadaného úkolu       

 2. Splnění všech bodů zadání       

 3. Práce s literaturou a její citace       

 4. Úroveň jazykového zpracování        

 5. Formální zpracování – celkový dojem       

 6. Logické členění práce       

 7. Vhodnost zvolené metody řešení       

 8. Kvalita zpracování teoretické části       

 9. Kvalita zpracování praktické části       

10. Výsledky a jejich prezentace       

11. Závěry práce a jejich formulace       

12. Přínos práce a její využití       

13. Spolupráce autora s vedoucím práce       

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí dle svého 

uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

A - výborně. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

Student zpracoval DP na problematiku velmi zajímavou a zároveň náročnou na znalost 

multioborových informací. V teoretické části se věnoval vybraným aspektům BOZP, celou 

problematiku vyčerpal poměrně podrobně, zejména pak ve vztahu k zákoníku práce a specifickým 

zákonným normám, vztahujícím se k předškolní výchově. V souladu se zadáním zpracoval 

dotazníkové šetření vybraných otázek BOZP a následně formou grafů prezentoval výsledky 

dotazníku. Dále poměrně velmi pěkně vytvořil model  objektu daného odvětví  a aplikoval na něm 

problematiku BOZP - bezpečnostní analýzy a návrh opatření k minimalizaci rizik. Práce má velmi 

dobrou strukturu a jak obsahovou tak i formální úroveň.  Ve vytvořeném modelu se zabývá všemi 

stránkami BOZP, včetně definování systému řízení. Práce má logické postupy a z toho plynoucí 



 

závěry. Mám pouze jednu připomínku. V návrhu student stanovil odpovědnost za BOZP takto: 

"Bezpečnostní technik je zodpovědný za veškeré činnosti spojené s BOZP a PO v MŠ" Otázka - za 

jakých podmínek toto může být?  

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  
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