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práce: 

Bezpečnostní audit ve vybraném skladu se zaměřením na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci 

 

Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

1. Splnění všech bodů zadání       

2. Vhodnost zvolené metody řešení       

3. Členění práce (kapitoly, podkapitoly, odstavce)       

4. Práce s literaturou a její citace       

5. Úroveň jazykového zpracování        

6. Formální úroveň práce       

7. Kvalita zpracování teoretické části       

8. Kvalita zpracování praktické části       

9. Dosažené výsledky práce       

10. Přínos práce a její využití       

11. Spolupráce autora s vedoucím práce       

 

Výsledek kontroly plagiátorství: 

      

Práce byla posouzena z hlediska plagiátorství s výsledkem 5% shodnosti. Práce není plagiát. 

 

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): 

Diplomová práce je zpracována velmi kvalitně, obsahuje velké množství informací a je možné 

navrhovaná opatření okamžitě aplikovat v praxi. Studentka prokázala hluboké znalosti dané 

problematiky, kdy vycházela ze znalosti vybraného skladu. 

 

Studentka výborně využila čas na zpracování práce, kdy pokračovala v tématu z minulého roku. 

Oproti jiným pracím měla prostředky na zrealizování dvou checklistů a také na analýzu rizik ihned 

po zavedení opatření v praxi, které vedení společnosti začalo realizovat ihned po vypracování první 



 

fáze práce. Oceňuji zejména to, že práce je tvořena za konkrétním účelem, pro potřeby podniku, 

kdy vedení úzce spolupracovalo a navrhovaná opatření ihned zaváděli do praxe.  

 

Práce s literaturou je zvládnuta velmi dobře. Formální stránka práce je v pořádku, obsahuje dostatek 

obrazového materiálu. Lehké nedostatky jsou v jazykové úrovni práce, kdy by bylo vhodné opravit 

gramatické chyby.  
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