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Stupeň hodnocení podle ECTS 
Kritéria hodnocení: 

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: 
 
Řešené téma je pro útvar méně aktuální. Uvedená osnova jen částečně vytváří předpoklad 
splnění cíle. Chybí uvedení zjištěných problémů a návrhy pro jejich řešení. Cílem bakalářské 
práce je na základě analýzy řešené problematiky, odhalit problematická místa a navrhnout 
opatření vedoucí k odstranění zjištěných problémů a zhodnotit přínos navržených opatření. 
Tento cíl se podařilo naplnit částečně. Práce objasňuje problematiku bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v podmínkách armády. V teoretické části je uvedena legislativa vztahující se 
k řešené problematice, jsou uvedeny druhy úrazů, základní školení a kategorizace prací. 
Nestandardní je uvedení znaku v nadpisu 2.4 práce. V praktické části práce je zpracován 
přehled vybraných útvarů armády a je provedeno jejich srovnání z hlediska úrazovosti. Řešení 
problematiky je povrchní a uváděné návrhy a závěry minimálně odůvodněné. Formální 
stránka snižuje úroveň práce.  Nesprávné  skloňování, neurčité odvolávky  na  čísla paragrafů
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bez  uvedení  zákona, špatný popis grafů na obrázku 1-10 a také tabulek 1-6, kde chybí 
uvedení zdroje, předložky na koncích řádků.  
 
 
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 

1. Kde je největší problém v oblasti úrazů u útvaru 601. skupiny speciálních sil? 
2. Proč jsou řešeny z problematiky BOZP podrobně jen úrazy? 
3. Jak často probíhají školení BOZP u útvaru 601. skupiny speciálních sil? 
4. Jaká je účast na školeních BOZP u útvaru 601. skupiny speciálních sil? 
5. Jak často probíhají kontroly BOZP u útvaru 601. skupiny speciálních sil? 
6. Jaké jsou nejčastěji zjišťované nedostatky v BOZP u útvaru 601. skupiny speciálních 

sil? 
7. Jaké další návrhy doporučujete na zlepšení oblasti BPZP u útvaru 601. skupiny 

speciálních sil? 
 
 
 
 
 
 
 
Klasifikace oponenta bakalářské práce:  E - dostatečně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Uherském Hradišti dne 24.5. 2013 
 
         
       …………………………………... 
       podpis oponenta bakalářské práce 
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