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Hodnocení práce: 

Diplomová práce na téma:  Bezpečnostní analýza rizik centrálního skladu velkoobchodu  byla 

vytvořena  pro produktivní  obchodní společnost zabývající se jak velkoobchodem tak i 

maloobchodem  s čerstvou zeleninou a ovocem.  Společnost TEKOO s.r.o.byla  studentkou  

vybrána záměrně, jelikož v současné době prochází modernizací.  Díky svému působení v dané 

firmě  může  autorka vhodně implementovat získané vědomosti ze studujícího  oboru: Bezpečnostní 

technologie, systémy a management,   přímo do praxe 

 

V teoretické části jsou stručně definovány základní pojmy jako je například:  bezpečnostní analýza, 

bezpečnost, riziko, bezpečnost práce, nebezpečí, …  Dále jsou zde popsány základní metody pro 

stanovení rizik  a bezpečnostní analýzy  včetně objektové a požární ochrany.  Studentka zároveň 

neopomněla upozornit  na důležitou věc, jako je bezpečnost a ochrana zdraví při práci a zmínit 

platnou legislativu.  

  

Praktická část je zaměřena na charakteristiku dané firmy, její technické parametry a posouzení 

současného stavu. Analýza rizik zpracovaná na základě bezpečnostního průzkumu pak poslouží 

hlavně vrcholovému managementu.  Jsou v ní přehledně posouzeny  stávající zdroje rizika v celé 

firmě a jejich zranitelnost. Na výstupu jsou navrženy  řešení, které by měly minimalizovat všechna 

rizika na přijatelnou úroveň.  

Věřím tomu, že po přečtení této práce budou navržené návrhy řádně prostudovány odpovědnými 

osobami a doje k odstranění zjištěných  závad  ve velmi krátké době. Vhodně zvolené grafy,  

tabulky, obrázky,…  krásně poslouží k lepší představivosti o  zázemí i okolí firmy. 

 

Celá práce je psána v rodném jazyce (v Češtině), proto by bylo vhodné i obrázek  grafického 

znázornění  metody FTA mít s českými popř. anglickými popisky. I přes to ale studentka dodržela 

všechny body zadání,  vhodně využila odborné znalosti a dovednosti nasbírané při studiu, proto ji 

doporučuji k obhajobě a  hodnotím známkou A - výborně 

 

 

Doplňující otázka:  

Dne  25.5.2018 vstoupilo v platnost nové  nařízení EU o Ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). 

Cílem této novinky je ochránit a  upravit  nakládání firem s údaji svých klientů, zaměstnanců i 

obchodních partnerů. Jak se na tuto změnu  firma  připravovala?  Jaká opatření bylo potřeba ve 

firmě zavést?  

 

 



 
 

 

 

 

 

Celkové hodnocení práce:       

Známku uvede oponent dle svého uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

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

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

A - výborně. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
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