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společnosti

Kritéria hodnocení:

Stupeň hodnocení podle ECTS
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Náročnost tématu práce
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Splnění cílů práce

X
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Teoretická část práce

X
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Praktická část práce

X
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Formální úprava práce

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

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Autorka se ve své bakalářské práci věnovala oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
(dále jen BOZP), což je stále aktuální téma. V práci je jasně vymezen cíl práce a metody.
Teoretická část je věnována literární rešerši, která se zabývá především objasnění základních
pojmů týkajících se BOZP, potřebné legislativy, povinnostem zaměstnavatelů i zaměstnanců a
současným trendům v dané oblasti. Kladně hodnotím závěrečnou část, která patří oblasti
managementu rizik, což je pro BOZP nezbytné. Spektrum tuzemské i zahraniční
monografické literatury mohlo být širší.
Následující praktická část obsahuje charakteristiku vybrané společnosti Schätzle shoes CZ,
s.r.o., kde byla provedena analýza stávajícího stavu BOZP, za použití Check listu. Doplňující
informace autorka zjistila pomocí diskuse s ředitelem společnosti a dotazníkového šetření u
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zaměstnanců. Speciální část práce je věnována posouzení rizik při práci na strojích pomocí
matice rizik. Po vyhodnocení rizik autorka uvedla opatření, která je třeba provést pro
zmírnění rizika. Kap. 7.10 se již týká zhodnocení BOZP a vlastním autorčiným návrhům. Dle
mého názoru mohla být opatření obsáhlejší.
Předložená bakalářská práce je vyvážená, čtivá a obsahuje veškeré náležitosti kladené na tento
typ textu. Studentka po celou dobu pracovala samostatně, se zájmem a využívala konzultací.
K výše uvedeným záležitostem práci doporučuji k obhajobě.
Kontrola plagiátorství: Předložená bakalářská práce není plagiát.
Otázka vedoucí bakalářské práce:
Na str. 41 píšete o nelehké personální situaci a nedostatku kvalifikované pracovní síly. Jaké
výhody a nevýhody přináší zaměstnávání agenturních zaměstnanců?

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: B-velmi dobře

V Uherském Hradišti dne 24.5.2019
…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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