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Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Formulace cílů práce  

a metodika jejího zpracování 
X      

2 Práce s daty a informacemi X      

3 Práce s literárními a jinými 

zdroji (citace, norma) 
X      

4 Jazyková kultura  

a formální úprava práce 
 X     

5 Splnění cílů práce, závěry 

práce a jejich formulace 
X      

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

 

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

Bakalářská práce (dále jen „BP“) je zaměřena na rizika spojená s prací řidiče nákladní silniční 

dopravy. Zabývá se organizací práce řidiče, požadavky zaměstnavatelů, kontrolních orgánů 

a zákazníků. Popisuje záznamové zařízení, které eviduje činnosti řidiče. Uvádí mimořádné 

situace a postihy, kterým se řidiči vystavují při nedodržování základních bezpečnostních 

pravidel a zákonných norem. Popisuje příklady nevhodného rozvržení pracovní doby řidiče 

a jeho následky. Praktická část je zaměřena na konkrétní dopravní firmu.  
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Autor BP využil při řešení daného tématu své bohaté praktické zkušenosti, které dovedně 

skloubil s poznatky získanými při studiu a s dostatečným počtem použitých zdrojů. 

Za pozitivní lze považovat aplikaci KONTROLNÍHO SEZNAMU – CHECKLIST  

a Ischikawa diagramu na řešení problémů spojených s riziky v práci řidiče nákladní silniční 

dopravy a návrhy na jejich minimalizaci. 

Text BP autor vhodným způsobem doplnil o tabulky, obrázky a přílohy. 

Autor BP přistupoval k zpracování své práce velmi zodpovědně a iniciativně. S vedoucím 

práce zpracovávanou problematiku průběžně konzultoval a připomínky ze strany vedoucího 

BP respektoval. 

Cíl práce byl autorem splněn. Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.  Drobné 

formální nedostatky nesnižují její kvalitu. 

 

 

 

Kontrola plagiátorství: 

V intencích příslušných nařízení jsem provedl hodnocení původnosti předložené bakalářské 

práce s výsledkem: nejvyšší míra podobnosti 0 % - práce není plagiát. 

 

 

 

 

 

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  A – výborně 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 8.6.2020 

 

         

       …………………………………... 

       podpis vedoucího bakalářské práce 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


