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Téma bakalářské práce:  
 

Kontrola bezpečnosti přeprav radioaktivních materiálů 

 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce X      

2 Splnění cílů práce   X    

3 Teoretická část práce   X    

4 Praktická část práce   X    

5 Formální úprava práce  X     

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

Bakalářská práce (dále jen „BcP“) se zabývá problematikou posouzení a návrhem 

minimalizace rizik při kontrole bezpečnosti přeprav radioaktivního materiálu.  

Bakalářská práce je zpracována v rozsahu sedmi kapitol a je rozdělena do dvou částí. 

Teoretická část je zaměřena na rešerši literatury, právní předpisy a obecně na bezpečnost 

přepravy radioaktivního materiálu. V praktické části je provedeno autorkou práce posouzení 

kontroly přeprav radioaktivního materiálu před výjezdem na pozemní komunikace 

a v průběhu přepravy.  

Autorka při řešení své BcP použila SWOT analýzu, Ischikawa diagram a metodu matice rizik. 

V závěru navrhla opatření na snížení vybraných rizik při kontrole přeprav radioaktivních 

materiálů. 

 



 2/2 

 

 

 

             Příloha k protokolu o SZK č….. ze dne………  

 

Autorka BcP přistupovala k řešení daného problému v rámci svých schopností, větší 

pozornost věnovala zpracování BcP v závěru období vyčleněného na její zpracování. Bohužel 

se dostala do časové tísně, a ne zcela všechny připomínky ze strany vedoucího se jí podařilo 

zrealizovat. 

Jazyková a formální úprava práce je na přijatelné úrovni. V práci se vyskytují drobné 

formální i gramatické nedostatky, které nemají vliv na kvalitu práce. Práce je doplněna 

zejména převzatými, ale i vlastními obrázky (15), tabulkami (5) a přílohami (2). 

Autorka BcP použila dostatečný počet zdrojů (38) a prokázala znalost práce s odborným 

textem. Problémy spojené s řešením autorka práce zejména v závěru období pro zpracování 

práce průběžně elektronicky konzultovala s vedoucím. 

Základní cíl i další úlohy vytyčené v zadání autorka práce splnila dobrým způsobem. 

Práce není plagiát. 

 

 

 

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce:  nemám 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  C – dobře 

 

 

 

 

 

 

V Žilině dne 14. 5. 2018 

 

         

       …………………………………... 

       podpis vedoucího bakalářské práce 

 

 

 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


