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Vedoucí diplomové práce:
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Téma diplomové práce:

Analýza rizik na pracovišti s výskytem manipulační techniky

Kritéria hodnocení:

Stupeň hodnocení podle ECTS
A

1

Formulace cíle práce a hypotézy

X

2

Práce s odbornou literaturou – teoretické zázemí

X

3

Struktura práce a postup řešení

X

4

Použité metody

5

Práce s odborným jazykem

X

6

Úroveň formálního zpracování práce

X

7

Splnění cíle a potvrzení či vyvrácení hypotézy

B

C

D

E

F

X

X

8 Teoretický přínos práce a její praktické využití
X
Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení diplomové práce:
Student přišel za mnou s návrhem tématu i s vybranou firmou. Původní firma byla velká
chemická firma v Břeclavi, kde měl student řešit bezpečnost vnitropodnikové dopravy. Po
odpracování praxe ve firmě, po analyzování současného stavu, sestavení prezentace pro firmu
včetně návrhů na zlepšení byla spolupráce ze strany firmy ukončena. Firma na žádné emaily
ani telefonáty nereagovala a student neměl dostatek dat pro zpracování diplomové práce.
Kdyby se jednalo o bakalářku, práci by šlo dodělat. V říjnu se student ocitl opět na začátku,
do zimy našel novou firmu a téma bylo upraveno.
Student spolupracoval s firmou aktivně. Sám zpracoval dle jejich systému bezpečnostní práci.
Na zjištěných poznatkách došel k závěru, že by jejich systém potřeboval doplnit. Od této
myšlenky se rozvíjí práce na této diplomové práci.
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Diplomová práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části se věnuje BOZP při pohybu
manipulační techniky (vysokozdvižných vozíků) na pracovišti, a to včetně norem
a legislativy. Dále popisuje použité metody a zabývá se mírou rizika.
Student definoval cíl a hypotézy práce.
V praktické části se věnuje systému používaného firmou, kterou v dalších kapitolách rozšiřuje
o provedenou analýzu PNH. Správně zhodnotil obě metody. Doporučení jsou reálná
a použitelná v praxi.
Musím vyzdvihnout studentovu iniciativu, jakou se pustil do zpracování diplomové práce.
Pracoval soběstačně, pravidelně konzultoval a seznamoval mě s postupem na práci.

Kontrola plagiátorství: Práce prošla kontrolou plagiátorství – není plagiát

Klasifikace vedoucího diplomové práce: B – velmi dobře

V Uherském Hradišti dne 29.května 2019
…………………………………...
podpis vedoucího diplomové práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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