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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):
Student zpracoval DP na problematiku BOZP s aplikací do prostředí vysokoškolského vzdělávání.
V teoretické části se věnoval poměrně rozsáhle vybraným problémům v řízení BOZP, přičemž
hlavní pozornost věnoval vnitřním aspektům, ne tolik aspektům vnějším, jako např. systému
státního dozoru. V souladu se zadáním popsal model objektu dané vysoké školy a aplikoval na
něm problematiku BOZP. Určitým nedostatkem popisu modelu je jeho pouze verbální forma, jediné
grafické vyjádření se týká obr.15 Správné držení těla. Jinak je ale tato část zpracována velmi dobře.
Práce má celkově velmi dobrou strukturu a jak obsahovou tak i formální úroveň. I přes některé

nepřesnosti je psána velmi čistě anglicky. I přes uvedené výtky práci doporučuji k obhajobě.
Doplňující otázky nemám.
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