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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: 

 

Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá posudzovaním rizík vybranej pracovnej činnosti so 

zameraním sa na možný vznik úrazu a choroby z povolania. Za vybranú pracovnú činnosť si 

autorka zvolila pracovníka v procese demolácie budovy s výskytom azbestového materiálu. 

V teoretickej časti práca obsahuje pojmy a princípy v oblasti rizík a BOZP a taktiež značnú 

časť práce autorka venovala popisu azbestu, jeho negatívnym účinkom na ľudské zdravie 

a stavu riešenia problematiky azbestu v ČR. 

V rámci praktickej časti autorka popísala proces demolácie a následne v rámci popísaného 

procesu vyhľadala rizikové faktory a vyhodnotila riziká, ktorými môžu byť pracovníci 

procesu demolácie s prítomnosťou azbestu vystavení. 
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Autorka  preukázala schopnosť správne aplikovať zvolené metódy.  V práci využila analázu 

pomocou kontrolných zoznamov a jednoduchú bodovú metódu, ktorá slúži pre 

vyhodnocovanie rizík v oblasti BOZP v ČR.  

Na základe svojich zistení autorka navrhla možnosti, ako identifikovaným rizikám je možné 

predchádzať. 

Bakalárska práca obsahuje formálne nedostatky. 

 

 

Kontrola plagiátorství:  

 

Bola realizovaná kontrola plagiátorstva s výsledkom – 48% práca nie je plagiát.  Uvedená 

zhoda je iba s jedným dokumentom a jedná sa o obecne používanú tabuľku metódy JBM, 

autorka to neprezentovala ako svoj prínos práce a v teoretickej časti uvedené riadne 

odcitovala. 

 

 

Autorka práce pristupovala k písaniu práce veľmi zodpovedne a aktívne.  

  

Prácu odporúčam k obhajobe. 
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