
 

 

Posudek školitele diplomové práce 
 

 

Jméno a příjmení uchazeče/ky :  Vlastimil Souček 

 

Název práce: Bezpečnost práce a zacházení s chemikáliemi ve středoškolské laboratoři 

 
Hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte známkou ve standardní stupnici 1 až 4) 

 

1. Samostatnost uchazeče/ky 

 

Ve fázi zpřesňování tématu práce 2 

Při práci s literaturou a zdroji informací 3 

Během zpracování zadaného tématu 2-3 

Při sepisování práce 2-3 

 

 

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce 

3 

 

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky 

2 

 

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů 

3 

 
 

5. Celková úroveň zpracování práce 

3 

 
 
 

Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 

 

Diplomová práce p. Součka bohužel nedokázala překročit svůj stín, podobně jako její autor. Ten 

bohužel nepracoval příliš spolehlivě, zadané úkoly neplnil včas a v potřebném rozsahu, kdy často 

neimplementoval potřebné změny. P. Souček sice nezřídka přicházel s novými nápady, ale to 

bohužel prakticky nikdy nevedlo k jejich implementaci a bohužel naráželo na neschopnost kolegy 

dotáhnout věci do konce. I díky tomu zpracovaná práce nepůsobí příliš objemně, zpracování je 

vyloženě standardní, a co práci chybí po obsahové stránce bohužel není dohnáno odpovídající 

formální či grafickou úrovní. Díky tomu, že kolega neimplementoval řadu návrhů a změn, ať už 

svých či od svého školitele, práce ani není nijak objevná a účelná po obsahové stránce a spíše se 

tak řadí k "šedému" průměru, který ale nemá důvod nikdo číst či studovat, protože obdobných 

prací je v tuto chvíli už více a je jen velká škoda, že p. Souček nebyl pracovitější, neboť několik 

obdobných prací bylo za dobu zpracování práce publikováno jinými autory. Potenciál práce tak 

naplněn bohužel nebyl a jediným přínosem práce je tak příslib autora, že bude situaci na poli 

bezpečnosti práce v laboratoři a problematiku první pomoci sledovat a připravené materiály 

zveřejněné prostřednictvím webových stránek aktualizovat. I přes to, že i jako školitel mám k 



 

 

práci značné výhrady, na druhé straně se domnívám, že jisté minimum, které je nezbytné pro 

úspěšnou obhajobu, bylo autorem práce po obsahové, formální i grafické stránce naplněno, 

stanovené cíle v zásadě naplněny a přes řečenou řadu výtek doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

 

Navrhovaná celková klasifikace (výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl): dobře 

 

 

 

Datum vypracování posudku: 15.9. 2014 

 

 Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS) : RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. 


