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HODNOCENÍ VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
Jméno a příjmení studenta:  Bc. Nicol Jankůjová 

Vedoucí diplomové práce:       Ing. Bc. Miroslav Musil, Ph.D. 

Akademický rok: 2018/2019 

 

Téma diplomové práce: Řízení rizik ve výrobní sféře podniku. 

 

 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Formulace cíle práce a hypotézy X      

2 Práce s odbornou literaturou – teoretické zázemí X      

3 Struktura práce a postup řešení X      

4 Použité metody X      

5 Práce s odborným jazykem  X     

6 Úroveň formálního zpracování práce X      

7 Splnění cíle a potvrzení či vyvrácení hypotézy X      

8 Teoretický přínos práce a její praktické využití  X     

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

 

Celkové slovní hodnocení diplomové práce: 

 

Diplomová práce se zabývá řízením rizik ve výrobní sféře podniku. Cíl práce je formulován 

v kapitole 5, bodu 5.1 správně, přehledně a jednoznačně. Je respektováno zadání diplomové 

práce. Struktura práce vytváří předpoklad pro naplnění tématu a cíle práce. Práce se skládá ze 

dvou částí. Teoretická část je zaměřena na všeobecný popis dané problematiky s využitím 

některých východisek v praktické části. Praktická část se zabývá v kapitole 6 popisem 

společnosti. V kapitole 7 jsou správně a opodstatněně představeny používané stroje 

v podniku. Pro řešení jsou vybrány čtyři stroje, které jsou posuzovány z pohledu rizik, které 

se zde mohou vyskytnout. S využitím metody Checklist a metody PNH jsou stroje testovány 

zjištěním a vyhodnocením rizik s určením míry jejich závažnosti. Je porovnána metoda 

využívaná podnikem a metoda aplikovaná autorkou. Závěry jsou pak využity pro všechna 

nebezpečí, kdy jsou formulovány v kapitole 10 návrhy na opatření s cílem zlepšení stávajícího 
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stavu a zabezpečení ochrany života a zdraví operátorů při manipulaci se strojem na pracovišti. 

Je zhodnocen přínos formulovaných návrhů. 

Práce je doplněna 17 obrázky a 57 tabulkami. Autorka využila 43 zdrojů, včetně zahraničních. 

Použité zdroje, včetně zahraničních, pro zpracování práce jsou aktuální. Norma 690-3 je 

dodržena. Formální úprava práce je na výborné úrovni.  

  

Práce studentky v průběhu zpracování diplomové práce byla příkladná. Byla vysoce aktivní. 

Dodržela termíny z harmonogramu zpracování práce. Prokázala schopnost práce se zdroji. 

Zapracovávala doporučení od vedoucího práce. Kvalita práce je vysoká. Prokázala schopnosti 

řešit zadané téma práce.   

 

 

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

Kontrola plagiátorství: 
Práce byla posouzena, je původní, nejedná se o plagiát, podobné dokumenty 0 %. 

 

 

 

Otázky k obhajobě diplomové práce: 

1. Bude Váš návrh realizován v podniku? 

2. Jaké poznatky, získané při zpracování práce, budete uplatňovat ve Vaší další práci? 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace vedoucího diplomové práce:  A - výborně 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 24. 5. 2019 

 

         

       …………………………………... 

       podpis vedoucího diplomové práce 

 

 

 

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

 


