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  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:       

Diplomová práca bola posúdená z hľadiska plagiátorstva s výsledkom - práca nie je plagiát. 

Najvyššia miera podobnosti bola menej jako 5 %. 

 

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): 

Diplomová práca je svojím zameraním orientovaná na problematiku analýzy rizík a havarijného 

plánovania vo výrobnom objekte. 



 

Obecne je možné konštatovať, že teoretická časť práce vytvára a poskytuje objektívne 

terminologické a znalostné východiská analýzy rizík ako základného predpokladu efektívneho 

systému havarijného plánovania v rozsahu legislatívnych podmienok. 

Praktická časť práce je zameraná na aplikáciu vybraných analytických metód v kontexte analýzy 

rizík či analýzy aktuálneho stavu havarijného plánovania vybraného podniku. 

Prínosnými výstupmi práce sú návrhy a odporučenia pre optimalizáciu havarijného plánovania vo 

vzťahu k potrebe zvyšovania efektivity samotnej pripravenosti subjektu minimalizáciu dopadov 

mimoriadnych udalostí. Pozitívne hodnotím samostatnú prácu autorky a potrebnú mieru detailu. 

Práca po formálnej a obsahovej stránke spĺňa požiadavky na tento typ práce a preto ju odporúčam k 

obhajobe.  
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