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  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

 1. Obtížnost zadaného úkolu       

 2. Splnění všech bodů zadání       

 3. Práce s literaturou a její citace       

 4. Úroveň jazykového zpracování        

 5. Formální zpracování – celkový dojem       

 6. Logické členění práce       

 7. Vhodnost zvolené metody řešení       

 8. Kvalita zpracování teoretické části       

 9. Kvalita zpracování praktické části       

10. Výsledky a jejich prezentace       

11. Závěry práce a jejich formulace       

12. Přínos práce a její využití       

13. Spolupráce autora s vedoucím práce       

 

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 náročnou problematiku BOZP a aplikací do odvětví gumárenského 

průmyslu. V teoretické části se věnoval v souladu se zadáním objasnění legislatvních norem, 

vztahujících se k jednotlivým typickým činnostem pro dané odvětví. Součást teoretické části tvoří 

popis modelové struktury, který je zpracován s využitím SW nástrojů - jak verbálně tak i graficky 

srozumitelný a názorný. Je otázkou logika jeho zařazení do teoretické části, dle mého názoru již 

tvoří základ části praktické. Následně v praktické části student objasnil metodiku bezpečnostní 

analýzy, kterou následně na modelovou strukturu aplikoval. I tato část je logicky srozumitelná. Jako 

poslední část DP je ověření efektivity navrhovaných bezpečnostních opatření formou dotazníku. 

Dotazník je logický, domnívám se však, že z hlediska cíle, tj. ověření efektivity a tedy návaznosti 



 

na předchozí bezpečnostní analýzu lze spatřit jistou disproporci. Závěr pak sumárně shrnuje celou 

řešenou problematiku. Zde bych ocenil pokus o exaktní vyhodnocení nákladnosti nahrhovaných 

opatření.  

Jinak má práce velmi dobrou strukturu a vysokou jak obsahovou tak i formální úroveň.  I přes 

uvedené výtky práci doporučuji k obhajobě. Doplňující otázku mám jen jednu:  Jaké požadavky 

předpokládáte u odborně způsobilé osoby  pro obsluhu zvedacích zařízení a vysokozdvižných 

vozíků . 
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