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Hodnocení práce: A B C D E F 

  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       

 

Výsledek kontroly plagiátorství:       

Kontrola plagiátorství z IS/STAG: nejvyšší míra podobnosti 5%. 

Vyjádření vedoucí: Diplomová práce není plagiát.         

 

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): 

Studentka zpracovala diplomovou práci se zaměřením na bezpečnostní audit v distribuční firmě. 

Oceňuji zejména to, že si studentka vybrala vlastní téma na oblast, ve které se vyzná, na firmu, 

kterou zná velmi dobře. Na práci je patrná výborná znalost daného prostředí a orientace v postupech 

a procesech, které se v podniku uplatňují. 



 

Diplomová práce je zpracována logicky, kapitoly na sebe navazují. V teoretické části je přínosná 

zejména kapitola o bezpečnostním auditu a popis jeho fází. Praktická část obsahuje bezpečnostní 

audit krok za krokem a je tak užitečným návodem pro tvorbu dalších auditů. Výborně je zvládnuta i 

práce s analýzami rizik, kdy je využit Check-list pro vyspecifikování menšího počtu hrozeb a ty 

jsou dále analyzovány pomocí metody PNH. Závěry jsou podloženy a podrobně vysvětleny. Na 

jejich základě jsou pak vymyšlena kokrétní bezpečnostní opatření. Diplomová práce může díky 

tomu okamžitě posloužit jako návod pro zvýšení bezpečnosti konkrétní distribuční firmy.    

Lehkým nedostatkem je obrázek číslo 2.  

 

Otázka vedoucí: 

Bude distribuční firmě předložen zpracovaný bezpečnostní audit? 
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