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 Kritéria hodnocení Váha Hodnocení 

1 Formulace cílů práce a použité metody  0,10 B 

2 Úroveň teoretické části práce 0,30 B 

3 Úroveň analyticko-empirické části práce 0,20 C 

4 
Výstavba textu a jeho logická provázanost, kvalitativní 

a kvantitativní parametry práce 
0,13 B 

5 Splnění cílů práce a relevance závěrů 0,15 C 

6 Jazyková úroveň práce 0,05 B 

7 Formální náležitosti práce (včetně citací a užití šablony) 0,07 D 
 Návrh hodnocení dle váženého průměru 1,00 C (1,74) 

 

 

Predkladaná bakalárska práca splnila stanovené ciele. 

 

V práci sa vyskytujú nevhodne štylizované informácie, napr. Hygiena práce je součástí 

krajských hygienických stanic (str. 13) a duplicitné informácie (napr. rozdelenie do kategórií 

podľa požiarneho nebezpečenství, str. 22 a str. 24.) 

 

Za prínos práce považujem vhodne zvolené metódy posúdenia rizík, ale postrádam prepojenie 

Checklistu s Maticou rizík. Checklist obsahuje otázky obecného charakteru pre celé pracovište, 

aplikovaná matica v Tabulke 3 sumarizuje možné pracovné úrazy pri práci so strojmi 

v kuchyni.  

Použitý dotazník slúžil k zberu informácií, mal byť teda umiestnený ako doplnok k Checklistu 

a nie až po vyhodnotení rizík. 

 

V kapitole Zhodnocení BOZP autorka sumarizuje závery a zistenia z už spracovaných analýz. 

Uvedené v krátkosti dopĺňa obecnými návrhmi pre minimalizáciu rizík (napr. pořízení 

ergonomické vertikální myši, pričom problematika možného ohrozenia zdravia z nesplnenia 

ergonomických požiadaviek je iba zľahka naznačená v otázke č. 21 Checklistu). V uvedenej 

časti práce chýba zhodnotenie návrhov autorky, viz. bod 3 Zásad pre vypracovanie. 

 

Autorka práce nepoužila dva z troch zdrojov doporučenej literatúry. 
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Aj napriek vytýčeným nedostatkom autorka preukázala svoju schopnost orientácie v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prácu doporučujem k obhajobe. 

 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. V rámci kapitoly 5.2 Nemoci z povolání uvádzate základné skupiny nemoci z povolání, 

prosím, uveďte, ktorými NzP by mohli byť ohrození zamestnanci v rámci Vami 

vytýčeného pracoviska. 

 

 

V Uherském Hradišti dne 27.08.2021  Podpis: 

 

 
Hodnocení odpovídá stupnici ECTS: 
A = 1,00-1,24 B = 1,25-1,50 C = 1,51-2,00 D = 2,01-2,50 E = 2,51-3,00 F = 3,01-… 
 

 

 


