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Téma bakalářské práce: Analýza realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ve vybrané firmě.

Kritéria hodnocení:

Stupeň hodnocení podle ECTS
A

B

C

1

Náročnost tématu práce

X

2

Splnění cílů práce

X

3

Teoretická část práce

4

Praktická část práce

X

5

Formální úprava práce

X

D

E

F

X

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

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Předložená bakalářská práce je zpracována na aktuální téma pro firmu. Cíl práce je
formulován v bodu Úvod nejednoznačně. Jde pak už spíše o úkoly a strukturu jednotlivých
částí práce. Nezvykle je cíl práce uveden také v abstraktu. Použití navržených metod
při zpracování jednotlivých bodů práce je adekvátní. Struktura práce vytváří předpoklad
pro splnění zadání práce. Zadání práce je dodrženo. Teoretická část práce obsahuje vybrané,
přesto rozsáhlé, informační zdroje a vytváří teoretické východisko pro zpracování tématu
práce. Je patrná provázanost obsahu mezi teoretickou a praktickou částí práce. Praktická část
představuje charakteristiku firmy. Zařazení bodu 9 není zřejmé, jaký má vztah k řešenému
tématu práce. Bod 10 řeší podstatu tématu práce. Je zpracována analýza rizik výkonu práce
s využitím metody „PNH“. Jsou zjištěna tři nejzávažnější rizika, kterým je věnována v textu
zvýšená pozornost. Dotazníkové šetření je provedeno a správně vyhodnoceno. V jeho závěru
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však nejsou uvedeny zjištěné nejzávažnější problémy. Text je doplněn množstvím tabulek a
grafů, které velice výstižně a správně postihují řešenou problematiku BOZP. Provedená
SWOT analýza je správně zaměřena na oblast BOZP. Jsou zjištěny problémy, chybí však
návrhy k jejich řešení. Návrhová část obsahuje možná řešení na zjištěné a formulované
problémy v oblasti BOZP. Neobsahuje však návrhy na snížení zjištěných tři nejzávažnějších
rizik a některé problémy zjištěné SWOT analýzou. Této části byla věnována mnohem menší
pozornost autora. Použité zdroje pro zpracování práce jsou aktuální. Nejsou však uvedeny
všechny, chybí zákonné normy uvedené v textu práce. Norma ISO 690-3 není vždy dodržena.
Citace uvedené v bodu 1 práce nejsou přesně podle této normy, vyskytují se nesprávné popisy
tabulek. Formální úprava práce je na dobré úrovni. Text je velmi dobře doplněn tabulkami a
grafy. V bodě 11 se však vyskytují překlepy a špatné číslování, vyskytují se předložky
na koncích řádků.
Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Jaká opatření by jste navrhl na snížení zjištěných tři nejzávažnějších rizik z bodu 10.1?
2. Jaká opatření by jste navrhl na řešení problémů zjištěných plynoucích ze SWOT analýzy?
3. Jsou s výsledky práce a návrhy seznámeni vedoucí pracovníci firmy a budou je realizovat?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: B – velmi dobře

V Uherském Hradišti dne 26.5. 2014
…………………………………...
podpis oponenta bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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