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Akademický rok: 2018/2019 

 

Téma bakalářské práce: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve vybrané 

společnosti 

 

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 se zabývá stále aktuálním tématem, kterým je bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci (dále jen BOZP) ve vybraném podniku. Bakalářská práce je 

standardně rozdělena na dvě části. Teoretická část je věnována charakteristice základních 

pojmů souvisejících s BOZP, školením, legislativou a též ergonomií. Teoretická východiska 

mohla být na závěr kapitoly shrnuta a mohla být zpracována ze širšího spektra odborné 

literatury, řádně citované. Především kapitola 6 mohla být více rozpracovaná, neboť analýza 

rizik je pro BOZP nezbytná. Tabulky mohly být lépe okomentovány, opět s odkazem na 

odbornou literaturu a řádnou citací.  

Praktická část je zaměřena na analýzu bezpečnosti na pracovišti společnosti HSA systems 

s.r.o. Autor pro možnou identifikaci rizik vybral postup Hodnocení rizik při práci, kdy byly 

prověřeny a vymezeny všechny činnosti, které mohou ohrozit život a zdraví zaměstnanců.  
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V tabulce 8 jsou jednotlivé zdroje nebezpečí ohodnoceny mírou rizika. V komentáři 

postrádám zdůvodnění, jakým způsobem k určení míry došlo. Druhou část praktické části 

tvoří dotazníkové šetření, které autor ve společnosti realizoval. Respondenty byli všichni 

zaměstnanci, dohromady 9. Samotná ukázka dotazníku mohla být přílohou bakalářské práce. 

Autor na závěr shrnul zjištěné informace a navrhl opatření. Samotné návrhy ve formě tabulky 

jsou velmi plytké a vágní. V práci se vyskytují překlepy, gramatické a stylistické nedostatky. 

V textu postrádám citace. 

I přes výše uvedené nedostatky byly cíle uvedené v zadání bakalářské práce splněny a proto 

práci doporučuji k obhajobě. 

 

Kontrola plagiátorství: Nejedná se o plagiát. 

 

 

Otázky vedoucího bakalářské práce: 

Seznámil jste vedení s Vámi uvedenými opatřeními? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  D - uspokojivě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti, dne 20. května 2019 

 

         

       …………………………………... 

       podpis vedoucího bakalářské práce 

 

 

 

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

 


