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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Andrej Kuzma 
s názvem: Skladování chemických látek z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30)* 

30 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 15 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10 bodů)* 

8 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40 bodů)* 

36 

5. Celkový počet bodů 89 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Využije student získané poznatky ve své odborné práci? A jak?

2. 

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ X ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Student téma DP iniciativně navrhl, práci sám naplánoval a také ji samostatně v celém rozsahu realizoval.
Moje faktická role byla spíše konzultační, než vedoucí. Tím ovšem nijak nechci omlouvat případné
nedostatky, jímž jsem mohl a měl předejít.
     Práci celkově hodnotím jako přínosnou, neboť se zabývá specifickou oblastí prevence před možnými
negativními účinky toxických látek, tedy oblastí, která zatím nebyla na katedře v této podobě pokryta.
Práce zcela odpovídá zadání a je navíc věcně a kultivovaně napsaná. Při realizaci tématu student zužitkoval
osobní zkušenosti inspektora bezpečnosti práce i zkušenosti svých kolegů. Není pochyb, že prokázal
schopnost kritického myšlení.      

Jméno a příjmení: prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.
Organizace: ORITEST spol. s r.o.
Kontaktní adresa:


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


