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Cílem  bakalářské práce bude analyzovat aspekty bezpečnosti práce ve 

vybrané části podniku a navrhnout případná zlepšení z hlediska 

bezpečnosti práce. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D. 

 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  X  

praktické zkušenosti X   

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

X   

 

kritéria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  X   
samostatnost při zpracování tématu X    
logická stavba práce  X   
práce s českou literaturou včetně citací  X   
práce se zahraniční literaturou včetně citací    X 
adekvátnost použitých metod  X   
hloubka provedené analýzy  X   
stupeň realizovatelnosti řešení  X   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  X   
stylistická úroveň  X   
nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy… 

vysoké průměrné nižší nejsou 

X    
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

 X   
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

 X   
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 X   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Předložená bakalářská práce je rozdělena do pěti základních kapitol. V první  kapitole autorka 

představuje Management BOZP, v druhé kapitole se věnuje problematice BOZP z hlediska 

legislativy. Třetí kapitola představuje organizaci Ravensburger Karton s. r. o. Za stěžejní lze 

považovat kapitolu čtyři s názvem Analýza aspektů bezpečnosti práce ve vybraném podniku a 

kapitolu číslo pět – návrhy na zlepšení.  

 

Autorka si vybrala velmi aktuální téma týkající se BOZP. Toto téma nebývá v závěrečných 

pracech tak často řešeno. V prvních kapitolách autorka prokázala schopnost pracovat 

s odbornou literaturou. Také lze konstatovat, že byl naplněn cíl bakalářské práce, který byl 

avizovaný v jejím zadání. Celkově je možno práci klasifikovat jako velmi dobrou.  

 

 



Otázky k obhajobě: 

1. Které doporučení ze závěrů bakalářské práce byly nebo budou implementovány 

v podniku Ravensburger Karton s. r. o.? 

2. Lze závěry bakalářské práce implementovat i v jiných podnicích v ČR? 

 

 

Práce je - není  doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 

 

Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 

 

Vedoucí bakalářské práce: 

Jméno, tituly: Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.                                                                             

Podpis: 

V Pardubicích dne 27. června 2016 


