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Téma bakalářské práce: Zásady uplatňované pro zajišťování BOZ při práci, včetně 

řízení rizik v silničním stavitelství – jejich zhodnocení 

 

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: 

V předložené bakalářské práci se autor zabývá problematikou a důležitostí Bezpečností a 

ochrany zdraví při práci. Autor popisuje BOZP, školení povinnosti zaměstnavatele, práva a 

povinnosti zaměstnanců, přestávky, pracovní úrazy a osobní ochranu zaměstnanců. Snaha 

popsat obecné včetně zdravotní způsobilosti končí u prevence rizik. Tato teoretická část je 

značně obsáhlá – 39 stran. V podstatě stejnou strukturu má praktická část, kam autor řadí 

školení ve firmě Strabag, rozsah školení a školení obsluh strojů a podobně. Do tohoto bodu 

jde o manuální příručku pro zaměstnance firmy a ne o bakalářskou práci. V kapitole 12. Jsem 

čekal zásadní obrat, ale popisný styl pokračoval. Autor popisuje identifikací nebezpečí a 

hodnocení rizik včetně řízení. Je to jediná kapitola směřující k řízení rizik, ale  jen popisná. 

V poslední kapitole se autor zaměřuje na osobní ochranné prostředky, nakupování OOPP, 

výdej a používání OOPP, zvláštní přidělení OOPP, čištění OOPP a podobně. Text končí 

popisem mycích, čistících a desinfekčních prostředků, což považuji za návrat k původním 

hodnotám práce, popisu pro zaměstnance firmy co dělat pokud se ušpiní. Doplňuji, že 

podklady jsou z roku 1997 a nové od 2004, od vstupu ČR do unie, takže jen deset let staré, 

což je ale více než FLKŘ UTB. 
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Z mého pohledu nejde o práci bakalářskou, ale popisnou zprávu, která nemá s prací 

požadovanou na vysoké škole nic společného.  

 

 

 

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

Popis zásad pro zajištění BOZP je od školy základní popisem všech dokumentů. Co jste 

popisem tématu zamýšlel?   

 

 

Klasifikace oponenta bakalářské práce: F - nevyhověl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 25. 5. 2014 

 

         

       …………………………………... 

       podpis oponenta bakalářské práce 

 

 

 

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

 


