Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní,Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Posudek vedoucího bakalářské práce
Jméno studenta
Téma práce
Cíl práce

Vedoucí bakalářské práce

Patrik Charamza
Zajištění bezpečného provozu podniku
Obecně charakterizovat problematiku zajištění bezpečného provozu
podniku, analyzovat rizika a bezpečnostní opatření ve vybraném podniku a
na základě této analýzy formulovat doporučení pro zlepšení současného
stavu.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
BP splňuje nároky kladené na tento typ prací. Výsledné hodnocení vychází z hodnocení úrovně
náročnosti tématu a splnění jednotlivých kritérií.
Otázky:
1. V práci je kladen důraz na oblast BOZP. Pojem „bezpečný provoz“ je však velice široký.
Doplňte další oblasti (včetně konkrétních příkladů z praxe), kterých se týká.
2. V čem spočívají specifika zajištění bezpečného provozu podniku v oblasti stavebnictví? Jakým
hlavním rizikům musí podnik při své činnosti čelit? Navrhněte opatření vedoucí
k minimalizaci identifikovaných rizik.
Práce je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
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Velmi dobře
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a
Vedoucí bakalářské práce:
Jméno, tituly: Ing. Aleš Horčička
Podpis:
V Pardubicích dne 20. 5. 2015

