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Výsledek kontroly plagiátorství:
Výsledek kontroly plagiátorství - nejvyšší míra podoby je 0% - práce je autorská.

Celkové hodnocení práce:
Výsledná známtkanení průměrem výše uvedených hodnocení. Známkuuvede vedoucí dle svého

uvžňeni dle klasifikační stupnice ECTS:
A-l}bomě,B_velmidobře,C-dobře,D-uspokojivě,E-dostatečně,F-nedostateČně.

íF znamenátéž

Další připomínky,lyjádření,náméty k obhajobě práce (možno pokračovat i na dalŠí stránce):
Diplomová práce je zpracovánana středně naročné téma. Student v práci ptokénal vysokou míru
samostatnosti, schopnosti ťormulovat problémy a na základě rozboru navrhovat zpŮsob řeŠenÍ.

Práce rozpracovává všechny oblasti BOZP, v teoretické části se však autor mohl více věnovat

legislativním specifikám, nBjen přehledu a problematice zvládánirizik. Praktická část je

zpracovánakomplexně, obsahuje příklady konkétního řešení analýzy a následně návrhů opatřertí ke
zvláďánirizik. Přínosem je převedení numerického vyjádření rizik do grafické podoby a tak

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

A - výborně.
V případě hodnocení stupněm ,,F - nedostatečně" uveďte do připomínek a slovního vyjádření



zlepšení názornosti škály rizik. Práce je velmi kvalitně zpracovaná, jak po stránce obsahové, tak i
formální.
Je zřejmé, že student se předmětnou oblastí prakticky zabývá. Způsob zpracoviníje směrován k
praktické použitelnosti závéŇ a náwhů.
Práce splňuje všechny požadavky na diplomovou práci, proto ji doporučuji k obhajobě.
K práci nemám žádné otávky.
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