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Hodnocení práce: 

Předložená diplomová práce je zpracována systematicky a přehledně. Je vhodně členěna v 

teoretické i praktické části. Jednotlivé kapitoly na sebe dobře navazují.  

 

Bc. Dagmara Zerzanová zpracovala diplomovou práci na velice obtížné a zajímavé téma. 

Autorka v ní velmi dobře popsala problematiku bezpečnostního auditu a všech návazností s ním 

spojených.  

 

Práce s dostupnou literaturou a zdroji je zvládnuta velmi dobře. Teoretickou část vhodným 

způsobem doplňují ilustrační fotografie.  

 

Z teoretické části hodnotím nejlépe kapitoly, které pojednávají o metodologii 

bezpečnostního auditu, včetně oblastí ve kterých je bezpečnostní audit prováděn.  

 

V praktické části je dobře zpracován samotný bezpečnostní audit, který se týká Krajské 

hygienické stanice Zlínského kraje od úvodních vstupních informací až po závěrečnou zprávu a 

vyhodnocení.  

 

Z formálního hlediska ovšem nelze přehlédnout nedostatky ve formě nadpisů ukončujících 

stránky a textu, který následně pokračuje dále na další stránce nebo absenci obrazového materiálu, 

který by vhodně doplnil praktickou část předložené práce. 

 

Bc. Dagmara Zerzanová splnila cíle svojí diplomové práce v plném rozsahu. 

 

 

 

 

Otázky k obhajobě diplomové práce:  

1. Jakým způsobem budou pracovníci Krajské hygienické stanice informováni o vyhlášení 

evakuace objektu? 

2. Je v rámci evakuačního plánu či PBŘ (požárně-bezpečnostní řád) zpracována přípravná i 

realizační fáze evakuace? A pokud ano, jaký je v nich základní rozdíl?  

 

 

 

 



 
 

Celkové hodnocení práce:       

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 diplomovou 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. 
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