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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Ano, bakalářská práce odpovídá uvedenému zadání. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Práce je rozdělena do logicky navazujících kapitol. Úvodní kapitoly jsou teoretické. Práce 

pokračuje praktickou částí. Členění (rozdělení) stísněných prostor není přehledné. Součástí 

práce jsou také formou příloh ukázky vzorů vypisování Příkazů S pro stísněné prostory. 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

Bakalářská práce řeší problematiku bezpečnosti práce ve stísněných prostorách. První až 

čtvrtá kapitola seznamuje ze zkoumanou problematikou a definuje základní pojmy. V textu 

jsou uváděny odkazy na použité zdroje.  V praktické části jsou identifikovány stíněné prostory 

v ArcelorMittal Ostrava, a.s. U identifikovaných stísněných prostor je dále navržen pracovní 

postup.  

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    V rámci práce je provedena identifikace stísněných prostor a navržen pracovní postup.  

 Pracovní postupy jsou velmi podobné a bylo by vhodnější je zpracovat jinou formou. 

 V závěru bakalářské práce je uveden pouze popisně obsah práce a zhodnocení práce 

velmi stroze. 

 Např. chybný název kapitoly 6.1 ……..ArcelorMittal Ostrava, a.s.  

 

 

 

 

 



5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

    Za nové poznatky bakalářské práce se může považovat identifikace stísněných prostor 

v konkrétních provozech společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Použitá literatura a zdroje odpovídají řešené problematice, ale jejich počet a výběr mohl být 

volen vhodněji. Citace neodpovídají zcela normě ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. V práci 

převažují elektronické zdroje, podnikové dokumenty a legislativní dokumenty. Například zde 

není uvedená žádná odborná kniha, ale pouze elektronické články z webových stránek. 

V použité literatuře a zdrojích převažují podnikové dokumenty. 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

    Jazyková úroveň bakalářské práce je dobrá. Bakalářská práce splňuje formální požadavky, 

ale je v ní řada drobných nedostatků. Grafická úprava práce je dobrá. Některé obrázky by 

mohly být doplněny dalším schématem, ať mají větší vypovídající hodnotu. V práci se 

vyskytují jazykové překlepy. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

    Praktické využití lze částečně nalézt v použití jako pracovního materiálu ve firmě 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. při zlepšování bezpečnosti práce ve stísněných prostorách v oblasti 

stanovených opatření.  

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

K práci jsou  kritické připomínky uvedeny v části č. 4. 

Kolik pracovních úrazů se stalo v průběhu posledních dvou let ve stísněných prostorách ve 

firmě ArcelorMittal Ostrava, a.s.? 

 

10.Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

   Práci hodnotím dobře a doporučuji ji k obhajobě. 

      

 

 

 

    Dne 11. 5. 2011   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


