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Název bakalářské práce:  

Sanitační plány školní dílny 

 

 

 

Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 

 

Kritérium hodnocení 
Hodnocení dle ECTS 

1. Aktuálnost použité literatury C - dobře 

2. Využití poznatků z literatury B - velmi dobře 

3. Zpracování bakalářské práce B - velmi dobře 

4. Interpretace a souvislost prezentace poznatků z literatury B - velmi dobře 

5. Formulace závěrů práce A - výborně 

6. Přístup studenta k bakalářské práci C - dobře 

Předloženou práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

  B - velmi dobře 
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Komentáře k bakalářské práci: 

Cílem bakalářské práce posluchačky Marie Řezníčkové s názvem "Sanitační plány školní dílny" je 
stanovit způsob sanitace jednotlivých zařízení, pomůcek a výrobních prostor školní dílny. Práce je 
zpracována na 59 stranách, obsahuje 2 obrázky, 2 tabulky a 1 přílohu, je účelně rozdělena do 
6 číslovaných kapitol a je v ní použito 30 literárních a internetových zdrojů, až na výjimky 
tuzemských. Práce je přehledná, srozumitelná, jazykově i obsahově správně zpracována.  
Úvodní kapitola teoretické části věnovaná výchozí legislativě je zpracována obsáhle, kapitola 2 
Způsoby sanitace a kapitola 3 Sanitační prostředky mohly být zpracovány s využitím chybějících 
zahraničních zdrojů podrobněji.  
V dalších částech práce posluchačka popisuje stávající stav a vybavení dílny a navrhuje způsoby 
sanitace. Vytvořené 4 sanitační plány jsou pro praktické použití použitelné, nezbytná však bude 
jejich drobnější úprava.  
V závěru práce posluchačka stručně rekapituluje jednotlivé části a uvádí souvislosti kvality sanitace 
s celkovou kvalitou výrobků. 
Bakalářská práce splnila zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Otázky vedoucího bakalářské práce: 

1. Ve vypracovaných sanitačních plánech pracujete s prostředky firmy Ecolab Hygiene s.r.o. Proč jste 
si vybrala právě tuto firmu? 
2. Celkový výsledek sanitace závisí, jak správně uvádíte, i na dodržování osobní hygieny.  V práci 
postrádám instrukce ke správnému postupu v tzv. hygienické smyčce a mytí rukou. Vysvětlete ústně. 
3. Jakým způsobem zkontrolujete čistotu rukou pracovníka?  

 

 

V Kroměříži dne 19.5.2016                    

 

Podpis vedoucího bakalářské práce 

 


