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Téma bakalářské práce:  
 

Bezpečnost a ochrana vodního vleku pro wakeboarding 

 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce X      

2 Splnění cílů práce X      

3 Teoretická část práce X      

4 Praktická část práce X      

5 Formální úprava práce  X     

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

Základním cílem bakalářské práce (BcP) bylo posoudit bezpečnost a ochranu vodního vleku 

pro wakeboarding a navinout opatření pro zkvalitnění. 

Na základě stanovených cílů si autor BcP zvolil odpovídající obsahovou strukturu a danou 

problematiku ve své práci rozpracoval v dostatečném počtu kapitol (šest). V teoretické části 

autor práce popsal základní způsoby ochrany a zabezpečení objektu wakeparku, které je 

v praxi běžně využíváno i u objektů obdobného charakteru. Dále uvedl vybrané zásady 

ochrany zaměstnanců, zákazníků a dalších osob. V praktické části posoudil současný stav 

zabezpečení Wakewparku Merkur a analýzu vybraných bezpečnostních rizik, jak ve vztahu 

k zákazníkům, tak k zaměstnancům a majetku vleku pro vodní lyžování a wakeboarding. 

V závěru své práce zpracoval návrh na zlepšení současného stavu a to včetně finančního 

návrhu. 
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Při zpracování BcP autor práce prokázal výborné teoretické vědomosti, které aplikoval 

správným způsobem. Na konkrétně řešený problém použil metodu SWOT analýzy a aplikoval 

metodu Check list. 

Autor BcP přistupoval ke zpracování BcP samostatně, velmi zodpovědně a iniciativně. 

S vedoucím práce její zpracování pravidelně konzultoval a problémy, které vznikly, řešil 

v dostatečném časovém předstihu. Připomínky ze strany vedoucího BcP respektoval v plném 

rozsahu. V práci se vyskytují drobné formální nedostatky. 

Bakalářská práce obsahu 7 obrázků, 6 tabulek a jeden graf. 

Rozsah použité literatury a jiných informačních zdrojů je dostatečný (23). Autor prokázal, že 

se dokáže orientovat v odborném textu.  

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Základní cíl i další úlohy 

vytyčené v zadání BcP splnil autor práce výborným způsobem.  

Práce není plagiát. 

 

 

 

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

 

 

 

 

 

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  A - výborně 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 17.5.2016 

 

         

       …………………………………... 

       podpis vedoucího bakalářské práce 

 

 

 

 

 

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

 


