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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 praktické části       

9. Výsledky a jejich prezentace       

10. Závěry práce a jejich formulace       

11. Přínos práce a její využití       

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede oponent 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 bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

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

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Na str. 65 v kapitole 6.7.6 uvádíte: "Důvodem je doporučení externí firmy, která dodává do firmy 

skladovací program". Vysvětlete pojem "skladovací program"!  

2.  

 

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

Hodnocená práce se skládá ze dvou základních částí. Teoretická část obsahuje poměrně utříděný 

soupis teoretických základů bezpečnostního auditu. V praktické části pozitivně hodnotím zaměření 

autora na konkrétní firmu. Jednotlivé kapitoly praktické části jsou vhodně voleny, postrádám však 

přehlednější zpracování výstupů identifikovaných rizik "slabých míst". Z pohledu formálních a 

jazykových náležitostí práce vykazuje určité nedostatky, viz. kapitola 6.7.6 atd. Práce vykazuje také 

určité nedostatky v oblasti prezentace výsledků. Celkově práce působí provázaně a i přes určité 



 

nedostatky práce splňuje požadavky kladení na bakalářskou práci. Autor naplňuje zadané cíle. 

Hodnocený text navrhuji k obhajobě a hodnotím jej stupněm C - dobře.    
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