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Téma bakalářské práce: Komparace dodržování OBP v tuzemské a zahraniční firmě 

 

 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce X      

2 Splnění cílů práce X      

3 Teoretická část práce X      

4 Praktická část práce X      

5 Formální úprava práce  X     

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

 

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

 
Student si vybral zajímavé téma a zpracoval je dle mého názoru velmi kvalitně. Obě části práce jsou 

zaměřeny a zpracovány věcně  a k tématu. Přínos této práce hodnotím pozitivně.  

Bezpečnost práce ve firmě CEMEX a. s. je rozpracována výstižně, možná například o pracovních 

pomůckách bylo vhodné se rozepsat o něco více. Ale není zde stručnost doslova na závadu.  

Z přiložených nehod s následkem škod na zdraví či dokonce smrti  vyplývají stará známá rčení. 

Zejména kupříkladu, že jakékoliv školení či stálé připomínky nad rámec povinnosti znát příslušné 

právní normy z oblasti bezpečnosti práce, dopravních předpisů apod. nemusí stačit. Je nezbytné, aby i 

při případném spěchu nebo větší snaze než je záhodno, měl každý zaměstnanec příslušné povinnosti 

doslova v krvi. Všichni musíme dodržovat nezbytné povinnosti nejen proto, že je nařizují právní 

normy, nýbrž i proto, že jsme sami přesvědčeni o tom, že jsou tyto povinnosti naprostou 

samozřejmostí a že je chceme plnit. Nevratné následky jsou bohužel často pozdní pro další poučení. 

Přestože jsou všichni lidé chybující, nikdo není dokonalý, důsledná stálá prevence je nezastupitelná. 
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Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
1. Je vhodné, aby se dodržovala stará zásada, že na složitější, náročnější a komplikovanější práce 

by měli být určeni starší a hodně zkušení pracovníci. Nebo v rámci hesla „mládí má zelenou“ 

můžeme dát i k velkým nákladním autům, bagrům či jeřábům ihned mladého člověka bez 

praxe nebo s malými zkušenostmi? Nepodceňují se v dnešní době často zkušenosti 

pracovníků, které přispívají k předcházení případným haváriím, škodám či jiným negativním 

následkům? 

2. Jak konkrétně sleduje své zaměstnance a jejich zdravotní stav firma CEMEX v rámci BOZP 

v návaznosti na zmíněné pojmy: například „Zdravé srdce, ochrana plic, zdravý spánek, 

drogová závislost“, jak uvedeno na straně 51. S tím souvisí pravděpodobně i nezmíněné heslo 

„Závislost na alkoholu nebo nepřiměřená závislost na alkoholu“ apod. 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace oponenta bakalářské práce:   výborný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 29. května 2012  

 

        

       …………………………………... 

       podpis oponenta bakalářské práce 

 

 

 

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

 


