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Téma bakalářské práce: Hodnocení rizik a řízení bezpečnostního přístupu u strojů 

ve vybraném podniku. 

 

 

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: 

Předložená bakalářská práce je zpracována na aktuální téma pro vybraný podnik. Cíl práce je 

formulován pro řešení tématu vhodně a správně. Použití navržených metod pro zpracování 

práce je adekvátní. Struktura práce vytváří předpoklad pro splnění cíle práce. Zadání práce je 

dodrženo. V teoretické části je uvedena problematika rizika a jeho klasifikace. Je popsán 

management rizika, jednotlivých podnikatelských rizik a zdůrazněna důležitost lidského 

činitele v prevenci rizik. Je prezentován postup analýzy rizika, používané metody a bližší 

popis některých z nich. Je řešena problematika bezpečnosti a ochranu zdraví při práci. 

Praktická část je věnovaná vybranému podniku. Je rozebrán jeho současný stav a bezpečnost, 

zavedená opatření na rizikových pracovištích, srovnání úrazovosti, systém školení a údržba 

strojních zařízení. Dále se práce zabývá požární ochranou jako nedílnou součástí BOZP a 

stávající bezpečností dokumentací. Jsou rozebrány aktuálně používané metody analýzy rizik, 

jak pro bezpečnostní opatření na pracovištích tak metoda vztahující se k výrobě. Závěr této  
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části obsahuje zhodnocení pomocí analýzy SWOT a následné dotazníkové řešení. SWOT 

analýza však není dokončena. Jsou formulovány návrhy na opatření., které však neobsahují 

závěry ze SWOT analýzy. Cíl práce byl splněn. Použité zdroje pro zpracování práce jsou 

převážně aktuální. Norma ISO 690-3 je dodržena, mimo umístění popisu obrázků. Formální 

úprava práce je na velmi dobré úrovni. Chybí však text mezi nadpisy 7 a 7.1. Práce je původní 

a není plagiátem.  

 

 

 

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

1. Jaké další kroky obsahuje SWOT analýza? 

2. Jaká další opatření navrhujete pro zkvalitnění řízení výrobních rizik na základě dokončené 

SWOT analýzy? 

3. V čem jsou podle Vás příčiny rozdílných výsledků z dotazníkového šetření na pracovišti 

lisovna a nářaďovna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace oponenta bakalářské práce:  B – velmi dobře 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 3. června 2015 

 

 

         

       …………………………………... 

       podpis oponenta bakalářské práce 

 

 

 

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

 


