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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:  - 

Téma bakalářské práce :  

Hodnocení technologického procesu s využitím maticové metody analýzy rizik 

      

Jméno a příjmení : 

Simon Adam 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Ano. 

 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

Struktura bakalářské práce je zvolena velmi vhodně. Jednotlivé její části na sebe logicky 

navazují a poskytují dostatečné informace. 

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

    Z obecného hlediska překládaná práce splňuje všechny atributy bakalářské práce. 

 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Bez poznámek. 

 

 

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

Záměrem práce bylo hodnocení společnosti JIP – papírny Větřní, a.s., závod Lukavice 

pomocí programu SFÉRA. Z výsledků analýzy vyplynulo, že největší hrozbu pro firmu 

představuje selhání varovných systémů, chyba stroje způsobená špatnou obsluhou 

a mechanické nebezpečí. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Studijní prameny byly voleny adekvátně k řešené problematice a rozsahu bakalářské práce. 

 



 

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

    Jazyková stránka a formální zpracování bakalářské práce jsou na velmi dobré úrovni. 

 

 

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

Praktické využití výsledků práce lze spatřovat zejména v jejich možné implementaci do 

procesů hodnocené společnosti JIP – papírny Větřní, a.s., závod Lukavice. 

 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Implementace Vámi navržených opatření bude představovat pro společnost značnou 

finanční zátěž. Z tohoto důvodu nebude schopna provést všechna navržená opatření 

najednou. Na základě toho prosím navrhněte adekvátní pořadí implementace jednotlivých 

Vámi navržených opatření dle jejich významnosti a nutnosti minimalizace analyzovaného 

rizika. 

 

 

10. Práci hodnotím:  

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

- VÝBORNĚ - 

      

 

 

 

    Dne 26. dubna 2012.   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 

 


