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Jméno bakalanta Kateřina Hrobařová 

Téma práce Bezpečnost práce ve vybrané společnosti 

Cíl práce Cílem práce je popsat problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

ve společnosti Merida Hradec Králové, s.r.o., zhodnotit rizika a vyvodit 

doporučení vedoucí ke zvýšení bezpečnosti práce a zlepšení ergonomie 

pracovního prostředí. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Zdeněk Matěja 

 

Kritéria hodnocení práce úroveň 

výbor-

ná 

výborná 

minus 

velmi 

dobrá 

velmi dobrá 

minus 

dobrá  nedosta-

tečná 

nelze 

hodnotit 
Stanovení cíle práce a míra 

jeho naplnění 
  X     

Stanovení výzkumné 

otázky/hypotézy a způsob její 

zodpovězení/verifikace 
      X 

Logika struktury práce  X      
Adekvátnost použitých metod   X     
Hloubka provedené analýzy 

vč. nároků na podkladové 

materiály 
  X     

Práce s českou literaturou 

včetně citací 
  X     

Práce se zahraniční literaturou 

včetně citací 
      X 

Využitelnost návrhů  

a doporučení 
X       

Formální úprava práce (text, 

grafy, tabulky) 
  X     

Stylistická úroveň     X   
Samostatnost při zpracování 

tématu 
  X     

 

Hlavní pozitiva práce: 

Za hlavní pozitivum práce považuji formulaci konkrétních doporučení pro zvýšení bezpečnosti práce a zlepšení 

ergonomie pracovního prostředí, která vzešla z provedené analýzy bezpečnosti práce. Ta obsahovala jednak 

hodnocení rizik při práci, ale také vlastní dotazníkové šetření. Za pozitivní považuji též samotné začlenění 

problematiky ergonomie pracovního prostředí do této bakalářské práce. 

 

Hlavní negativa práce: 

V práci se vyskytují některé nesrovnalosti (např. v počtu poboček v ČR na str. 31 a 32), dále postrádám 

vysvětlení členění výsledných hodnot rizik do jednotlivých kategorií (do 20, nad 20, 64 atd.) při prováděném 

hodnocení rizik (kapitola 5.1 a Tab. 7). K negativům práce řadím také její nízkou stylistickou úroveň, která je 

dána množstvím překlepů i gramatických chyb.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Konzultovala jste již se společností Merida Hradec Králové, s.r.o. výsledky Vámi 

zpracovaných analýz? Pokud ano, jaká byla její reakce? 

2. Objasněte hodnoty užité pro členění výsledných hodnot rizik a hodnocení zbytkového 

rizika při prováděném hodnocení rizik v kapitole 5.1. 

 

 

Práce    JE   -   NENÍ   doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
 

 

V Pardubicích dne 29. 8. 2014.   Podpis vedoucího BP: 


