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 Kritérium hodnocení Hodnocení dle ECTS 
1. Aktuálnost použité literatury A - výborně 
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Komentáře k diplomové práci: 
Předem stanovený cíl práce identifikace a hodnocení rizik ve vybraném podniku pro účely 
uplatňení norem OHSAS lze konstatovat, že byl splněn. 
Diplomová práce řeší řízení rizik, bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Cíl práce je 
identifikace a hodnocení rizik podle požadavků standardu OHSAS 18001 v podniku TVS a.s. 
Vychází z platných legislativních požadavků kladených na zaměstnavatele, kteří jsou povinni 
zjišťovat nebezpečí, posuzovat ohrození a hodnotit rizika. 
V teoretické části autorka přibližuje normy OHSAS – Systémy managementu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a legislativní zákony a směrnice BOZP. 
V praktické části následuje po krátkém představení podniku analyzuje současný stav při 
identifikaci a posuzování rizik. V závěru navrhuje jednotlivá řešení spojených s touto 
problematikou. 
Práce splňuje cíl zadání a svým zaměřením odpovídá požadavkům kladených na diplomovou 
práci. 
 

 
Otázky vedoucího diplomové práce: 
1. Jaké jsou hlavní pozitiva vyplývající ze zavedení vašeho návrhu identifikace a hodnocení 
rizik? 
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