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Hodnocení práce: 

 úplnost vypracování, aktuálnost a obtížnost řešeného úkolu 

Úkolem práce byl rozbor problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vybraném 

průmyslovém podniku. V úvodní části práce bylo pojednáno o zásadách a aspektech 

uplatňovaných v této problematice, normativní a legislativní úpravě v České republice 

i Evropské unii a o vývojových trendech v tomto odvětví. Cílem praktické části práce byla 

tvorba kompletní modelové struktury systému řízení BOZP dle potřeb vybraného podniku. 

Posuzovaná diplomová práce se tedy zabývá tématem ve své podstatě klasickým, avšak stále 

aktuálním, kterému musí být věnována neustálá a komplexní pozornost. Kladně je nutno 

hodnotit skutečnost, že diplomantka si byla významu tohoto tématu vědom a pokusila 

se zaměření své práce orientovat zejména na praktické využití. 

 způsob a úroveň pojetí řešeného úkolu 

Lze konstatovat, že v posuzované diplomové práci diplomantka možností, které zvolené téma 

dávalo, využila. Pokud jde o zadání práce, lze opět konstatovat, že došlo k jeho naplnění. 

Struktura posuzované práce je vhodná. Práce se skládá z osmi kapitol, které jsou dále logicky 

a přehledně členěny do podkapitol. Obsahuje rovněž všechny požadované formální náležitosti 

(úvod, závěr, resumé v anglickém jazyce, seznam použité literatury apod.), předpokládaný 

rozsah práce byl dodržen. V práci se vyskytuje zanedbatelné množství pravopisných chyb 

a stylistických nedostatků. Požadavky na úpravu písemných prací, způsobu citací použité 

literatury apod. jsou splněny. Diplomantka vycházela z dostatečného okruhu odborných 

pramenů, s nimiž řádně pracovala po formální i obsahové stránce. 

 úroveň zpracování tématu, přínos diplomantky 

Při hodnocení věcného obsahu diplomové práce lze konstatovat, že diplomantka prokázala 

znalost zpracovávané oblasti i orientaci v dané problematice. Pozitivně lze rovněž přihlížet 

na srovnání české právní úpravy s úpravou jiných evropských zemí. 

Jako nesporný přínos diplomantky lze vyzdvihnout skutečnost, že v práci klade důraz zejména 

na praktický dopad zkoumané problematiky ve vybraném průmyslovém podniku. Výsledkem 

práce byl návrh a tvorba kompletní modelové struktury systému řízení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci včetně vytvořeného přehledu „Kvalifikačních požadavků u speciálních profesí“, 

„Formuláře pro hodnocení rizik u jednotlivých profesí“ a „Plánu zaškolení a adaptačního 

procesu pracovníka“. 

 



 
 

 formální náležitosti práce, chyby a omyly v technické zprávě 

V práci se nevyskytují zásadní věcné chyby, přesto lze ale namítat určitou nedotaženost, 

neukončenost úvah, popřípadě absenci širšího vlastního zhodnocení navrženého systému 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vybraném průmyslovém podniku. 

Zjištěné formální nedostatky (například nejsou vysvětleny všechny použité zkratky jako ČOS, 

na straně 42 uvedená majetková struktura SPOLEČNOSTI XY spol. s r.o. je nepřesná apod.) 

mají jen administrativní charakter a nijak nesnižují hodnotu obsahu práce. 

 dotazy k obhajobě 

1. Diplomantka se v teoretické části mimo jiné dotýká problematiky hygieny práce – 

otázka: 

Jaké největší hrozby v této oblasti diplomantka nalezla v analyzovaném průmyslovém 

podniku? 

2. V praktické části práce diplomantka pojednává o vývojových trendech zabezpečení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v předmětném odvětví – otázka: 

Jaké jsou z  pohledu diplomantky nejvýznamnější tendence vedoucí k zajištění co nejvyšší 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a minimalizaci pracovních úrazů? 

 v závěru zhodnoťte celkově předloženou diplomovou práci a klasifikujte dle klasifikační 

stupnice uvedené v závěru tohoto formuláře. 

Diplomantkou provedený rozbor a návrh metodiky bezpochyby jak lidsky tak i ekonomicky 

citlivé problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vazbě na uvedený právní 

a normativní systém je zajisté pro vybraný průmyslový podnik přínosný.  

Diplomantka prokázala znalosti a orientaci v dané problematice, jakož i schopnost tvůrčím 

a vhodným způsobem zvládnutou materii prezentovat do podoby uceleného odborného textu. 

Významnou části diplomové práce pak byla vytvořená komplexní modelová struktura systému 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vybraném průmyslovém podniku BOZP. 

 

 

Celkové hodnocení práce:       

Známku uvede oponent dle svého uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

B - velmi dobře. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
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