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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 „BP“) na téma "Režimová ochrana před ionizujícím zářením 

z opuštěných zdrojů v zařízeních určených pro shromažďování kovového šrotu“ je 

zpracována v rozsahu 64 stran. 

Hlavním a dílčími cíli BP bylo autorem BP v souladu se zadáním zhodnotit opatření režimové 

ochrany objektů a osob před ionizujícím zářením z opuštěných zdrojů, které mohou 

kontaminovat kovový odpad v zařízeních určených pro shromažďování kovového šrotu 

na území Zlínského kraje, posouzení rizik selhání systému režimové ochrany a s využitím 

vhodných metod analýzy rizik navrhnout opatření pro jejich minimalizaci. Lze konstatovat, 

že všechny cíle BP byly splněny. 
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Na základě stanovených cílů si autor BP zvolil odpovídající obsahovou strukturu a danou 

problematiku ve své práci rozpracoval jak v teoretické, tak i v praktické části s využitím celé 

řady obrázků (17), tabulek (17), grafů (9) a příloh (4). 

Při zpracování BP autor práce prokázal výborné teoretické vědomosti, které aplikoval 

správným způsobem v praktické části na konkrétně řešený problém a to včetně svých návrhů 

na minimalizaci vybraných rizik. 

Autor BP přistupoval ke zpracování své BP samostatně, velmi zodpovědně a iniciativně. 

Za pozitivní považuji tu skutečnost, že autor začal na své BP pracovat v podstatě 

po konkretizaci jejího zadání. S vedoucím práce zpracovávanou problematiku průběžně 

konzultoval.  

Autor BP k zpracování své BP použil poměrně velké množství literatury a jiných 

informačních zdrojů (39), čímž prokázal, že se výborně dokáže orientovat v odborném textu.  

Základní cíl i další úlohy vytyčené v zadání BP autor BP splnil výborným způsobem.  

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

Kontrola plagiátorství: V intencích příslušného ustanovení SR/6/2013 jsem provedl 

hodnocení původnosti předložené práce s výsledkem: nejvyšší míra podobnosti je 0 % - 

předložená práce není plagiát. 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  A – výborně 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 27. 5. 2019 

 

         

       …………………………………... 

       podpis vedoucího bakalářské práce 

 

 

 

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

 


