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Hodnocení práce: 

Předložená diplomová práce se zaměřuje na problematiku BOZP v kontextu oblasti obchodu a 

služeb, kdy autor zpracovává návrh systému řízení BOZP s ohledem na zvolenou oblast. 

V teoretické části jsou postupně zakomponovány některá témata, pojmy, které se pojí 

k problematice BOZP. Nechybí zde také oddíl, který se věnuje vybraným skupinám pracovníků, 

vyhledávání a vyhodnocení rizik v praxi. Závěr teoretické části tvoří pojednání ke Státnímu úřadu 

inspekce práce. Nicméně úřadů a institucí, které mají svou úlohu v problematice BOZP je 

samozřejmě více… 

V praktické části autor využil dotazníkové šetření pro získání potřebných dat. Aplikace 

elektronickou formou u souboru 135 respondentů je určitě efektivní. Dále by tady bylo dobré trochu 

více zkoumaný soubor popsat. Trochu nechápu smysl oddílu 8.1. Je to představení položek 

dotazníku, nicméně chybí tady bližší komentář. Chybějící bližší komentáře jsou z mého pohledu 

následně problémem prezentace získaných výstupů. K tomuto se pojí má otázka do diskuse: Co 

konkrétně nám přináší informace z provedeného dotazníkového šetření a jaká je propojenost 

s následným modelovým příkladem? 

Návrh systému řízení BOZP se týká vybraného objektu v dané oblasti. Líbí se mi popis a následný 

nástin s konkrétním zaměřením. Ještě bych tu uvítal určitou sumarizaci modelového návrhu řízení 

BOZP. Následně nechápu zařazení oddílu 10 před závěrem. Oddíl 10 z mého pohledu měly být 

součástí teoretické části. 

 

 

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 

D - uspokojivě. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
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