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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce na téma Analýza rizik vzniku požáru ve společnosti DFK Cab, s.r.o
a odpovídá profilu absolventa SP Procesní inženýrství. Je zaměřena na rizika vzniku požáru
v konkrétní firmě s kovovýrobou při používání velmi snadno hořlavých látek, třída
nebezpečnosti I a II, a dalších snadno hořlavých látek a materiálů. Teoretická část je zaměřena
vysvětlení základních pojmů, výkonu Státního požárního dozoru a zabezpečení požární
ochrany ve výrobním podniku. Na závěr teoretické části autor zmiňuje metody analýzy rizik,
které však v práci nepoužil.
V praktické části rozebírá jednotlivá rizika výrobní činnosti, která dává spolu dohromady
v textu se zjištěným stavem a navrženými opatřeními. V celkovém závěru práce definuje
jednotlivá navržená opatření, která jsou uvedena v tab. 7.
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V práci se vyskytuje z hlediska zásad psaní odborného textu několik dílčích nedostatků –
např. tabulky 4, 5, 7 jsou bez uvedeného zdroje, nejednotná forma psaní odrážek v samotném
závěru práce vyhodnocený cíl práce je rozšířen oproti cíli, definovaném v úvodu bakalářské
práce na str. 9.
Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Vysvětlete, proč cíl na str. 9 a na str. 68 není stejný?
2. Jakou metodu analýzy rizik jste použil v práci?
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Klasifikace oponenta bakalářské práce: B – velmi dobře
Práci doporučuji k obhajobě.

V Uherském Hradišti dne 31. 5. 2016
…………………………………...
podpis oponenta bakalářské práce
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B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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