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

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Student si vybral téma, kde analyzuje bezpečnost práce ve firmě a vyhodnocuje riziková
pracoviště. Je dobře, že zahraniční mateřské firmy kladou velký důraz na bezpečnost práce. U
českých firem tomu tak bohužel často není. Mnoho českých podnikatelů se řídí jen známým
trapným heslem „Zisk za každou cenu.“ Tedy nehledí na bezpečnost svých zaměstnanců a
odbory u nás nemají takovou sílu, jako v mnohých jiných evropských zemích (např.
Německo, Francie apod.). I v České republice se bude muset mimo jiné zpřísnit přístup ke
kuřákům na pracovišti až po úplný zákaz. Není to žádná diskriminace, naopak zatím
diskriminují kouřící zaměstnanci své kolegy a ohrožují provoz a někteří zaměstnavatelé to
stále připouští. I tím je narušena rovnost každého z nás. Již dobré mravy ukládají, aby nikdo
neomezoval jiného (zejména na zdraví) a příslušné právní normy to počínaje občanským
zákoníkem a zákoníkem práce dále rozpracovávají. V práci její autor velmi vhodně použil i
příslušné tabulky a obrázky k tématu. I přílohy za textem jsou přínosné.
Celkově je tato práce velmi dobrá, lépe řečeno až na drobnosti výborná.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
Otázky nedávám.

Klasifikace oponenta bakalářské práce: A – výborně

V Uherském Hradišti dne 25. května 2016
…………………………………...
podpis oponenta bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně

2/2

