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Téma BP:

Analýza zavedení integrovaného systému řízení ve společnosti XY

Kritéria hodnocení: Počet bodů (0 – 10)

1 Náročnost tématu práce 8

2 Splnění cílů práce 8

3 Teoretická část práce 8

4
Praktická část práce
(analytická část)

8

5
Projektová část
(řešící část)

8

6 Formální úroveň práce 8

CELKOVÝ POČET BODŮ

(0 – 60) 
48

Hodnocení jednotlivých kritérií:
ROZSAH BODŮ SLOVNÍ VYJÁDŘENÍ

0 bodů nesplněno
(odpovídá stupni „F“ podle ECTS)

1 – 2 body splněno pouze na úrovni základních požadavků
(odpovídá stupni „E“ podle ECTS)

3 – 4 body splněno s výraznějšími, ale ne kritickými nedostatky
(odpovídá stupni „D“ podle ECTS)

5 – 6 bodů splněno, nedostatky neovlivňují podstatně celou práci, zejména výsledky
(odpovídá stupni „C“ podle ECTS)

7 – 8 bodů splněno zcela bez výhrad
(odpovídá stupni „B“ podle ECTS)

9 – 10 bodů splněno nadstandardně
(odpovídá stupni „A“ podle ECTS)



Připomínky k práci:
Student se v bakalářská práci zaměřuje na možnosti zavedení integrovaného systému řízení 
ve společnosti XY, která působí ve stavebnictví. A to s cílem zjistit, v dané společnosti, 
součastný stav v oblasti péče o životní prostředí a bezpečnosti ochrany a zdraví při práci.  
Dále pak zhodnotit připravenost společnosti pro zavedení systému enviromentálního 
managementu (EMS) a bezpečnosti ochrany zdraví při práci (BOZP).
Práce je napsaná čtivou a provázanou formou.  A je dobře zpracovaná jak v oblasti teorie, tak
i samotné analýzy.
Doporučovala bych větší pozornost věnovat poslední zásadě BP a to  zhodnocení přínosů a 
souvisejícím nákladům spojeným s tímto zavedením.  
V práci se vyskytuje pár pravopisných chyb. Na straně 48 v tabulce č.2 je nesprávně uveden 
celkový součet ve sloupci „příprava“. A tento špatný součet má pak vliv na nesprávně 
uvedenou výši odhadnutých celkových nákladů souvisejících se zavedením. 

Otázky k obhajobě:

1) V souvislosti se zadanou poslední zásadou BP, prosím, stručně zhodnoťte přínosy a
 související náklady spojené s tímto zavedením.

2) Stručně vysvětlete pojem společenská odpovědnost firem ( CSR - Corporate Social 
Responsibility). Jak se staví ke společenské odpovědnosti stavební společnost XY z 
Vaší bakalářské práce ? Případně sturčně uveďte její příklady.

Práce splňuje kritéria pro obhajobu BP.

Práce nesplňuje kritéria pro obhajobu BP (minimálně jedno kritérium hodnoceno 0 body).
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