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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: studentka zpracovala poměrně náročnou
problematiku společnosti DEZA a.s. odloučeného provozu Organik Otrokovice. V
teoretické části se autorka bakalářské práce velmi podrobně zabývala danou legislativou ČR,
tak legislativou EU .Prezentovala i interní předpisy a směrnice Gř. a.s. DEZA Valašské
Meziříčí. Uvedené materiály řeší především problematiku bezpečnosti práce a bezpečného
provozu. V praktické části je analyzována problematika havárií a opatření ,která byla přijata
Jedním z faktorů, které ovlivňují celkovou situaci na tomto úseku je chování pracovníků při
výkonu v pracovním procesu. Byla přijata celá řada technických opatření ,která směřují
k zlepšení daného stavu. Rovněž byla přijata celá řada kontrolních opatření. V práci však
postrádám jak byly uplatněny v rámci prevence sankce vůči pracovníkům, kteří svévolně
bezpečnost práce porušují. Nařízená opatření teoreticky postihují dané problémy ,ale změna
pracovní doby je poměrně citelným zásahem do chodu tohoto provozu Je nutné dbát na
dodržování bezpečnostních přestávek v souladu se ZP. Výběr pracovníků na dané pracoviště
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by měl být řešen ve spolupráci s psychology a trvalou kontrolou lékařů (nejméně jedenkrát do
roku absolvovat komplexní lékařskou prohlídku). Práci jako celek hodnotím známkou velmi
dobře.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1.Je povinen zaměstnavatel zajistit pro pracovníka ,který pracuje na noční směnu lékařskou
prohlídku na náklady zaměstnavatele?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: ……B-velmi dobře…….........................

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

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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