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I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  
Splnění cíle práce  x    
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  X    
Hloubka provedené analýzy  x   
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce X    
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů X    
Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady X    
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  X    
Formulování vlastních názorů diplomantem x    
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) X    
Stylistická úroveň práce X    
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  X    
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metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na 
druhou stranu posudku).  
Otázky k obhajobě diplomové práce: 
 
1/ Problematika BOZP a OP je pro začínající společnosti  jedním z mnoha nelehkých úkolů, se kterými se musejí 
v množství administrativních a jiných požadavků státu zabývat.  
Jaké první kroky by takové začínající společnosti diplomantka doporučila učinit v oblasti zavedení 
BOZP a PO v jejich úplných začátcích? 
 
2/ Nedodržení legislativních požadavků BOZP a OP jistě vede k mnoha nepříjemnostem jak z hlediska sankcí ze 
strany kontrolních institucí, tak především z hlediska případných problémů v případě ohrožení zaměstnanců 
samotných. Může diplomantka uvést nějaká rizika spojená s nedodržením legislativních požadavků 
BOZP a OP?  
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Zvolené téma legislativní rámec bezpečnosti práce a požární ochrany (dále „BOZP“ a „PO“ ) ve 
společnosti diplomantka zpracovala přehledně a jasně, jednotlivé části práce jsou přehledně 
strukturované a jasně vypovídají o tématu.  
Diplomantka především v teoretické části dobře pracuje s množstvím aktuální literatury a legislativními 
zdroji, kterých je napříč tématem velké množství (zákoník práce, zákon o ochraně veřejného zdraví, 
hygienické předpisy, technické normy, aj.). Používá zde i přehledná schémata a tabulky doplňující dané 
téma, a to jak převzaté z literatury tak i samostatně zpracované. 
Diplomantka zajímavě zpracovala praktickou část aplikace systému BOZP a PO v konkrétním případě, ve 
společnosti Chytryhonza.cz, kterou i v krátkosti ve své práci představuje. V praktické části diplomové 
práce pozitivně oceňuji přehledné zpracování současného stavu problematiky BOZP a PO a jeho 
nedostatků. Dále pak v poslední části práce dotažení návrhu změn ve společnosti až po konkrétní případy 
řešení a jejich finanční náročnost.  
V praktické části dle mého názoru chybí hlubší rozbor rizik plynoucích ze stávajícího nedostatečného 
stavu BOZP a PO ve společnosti Chytryhonza.cz. A to jak z hlediska případného ohrožení zaměstnanců, 
tak z hlediska sankcí kontrolních orgánů a případně jakých. 
Cekově hodnotím práci jako velmi povedenou a navrhuji klasifikaci výborně. 
 

 


