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  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 

B - velmi dobře. 
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): 

Studentka zpracovala DP na problematiku BOZP s aplikaci do průmyslového podniku. V teoretické 

části se věnovala vybraným problémům v řízení BOZP, přičemž hlavní pozornost věnovala 

systémovým povinnostem vůči BOZP, zejména z hlediska zaměstnavatele a zaměstnance. Velmi 

podrobně a zdařile rozebrala zákoník práce a některé další směrnice, týkající se hygieny práce. 

Bohužel méně pozornosti věnovala problematice státního dozoru, resp. použila poněkud starší 

zdroje, v důsledku čehož se dopustila nepřesnosti v popisování povinností jednotlivých institucí, 

zodpovědných za státní dozor - český úřad bezpečnosti práce od r.2005 neexistuje. Rovněž méně 

pozornosti věnovala analýze rizik a osobě za to odpovědné. Aplikace systému do podniku 

průmyslového odvětví je provedena na úrovni systémových povinností. Způsob návrhu 



 

systémového řešení je popisován více formou imperativu, což pro tuto fázi zpracování není tolik 

obvyklé.  Jinak má práce logickou  strukturu, splňuje požadavky na  tento typ práce   jak z hlediska 

obsahu tak i formální úrovně.  I přes uvedené výtky práci doporučuji k obhajobě. Doplňující otázka: 

co v současné době určujeme - riziková pracoviště, nebo kategorizace prací? 
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