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Diplomová práce se věnuje problematice BOZP a PO ve vybrané společnosti. V první části práci 

přestavuje diplomantka teoretická východiska problematiky BOZP a PO a potřebnou legislativu, a to i 

ve vazbě na význam BOZP a PO pro podniky. Druhá a třetí kapitola práce se věnují zpracování 

legislativních náležitostí po potřeby konkrétní společnosti, kterou je společnost zajišťující provozování 

internetových portálů.  

Tato společnost neměla dostatečně propracované podmínky a náležitosti BOZP a PO a zadáním DP bylo 

vytvořit komplexní podporu pro společnost v této oblasti. Autorka DP vyšla z analýzy aktuálního stavu 

BOZP a PO ve společnosti a na základě zjištěných nedostatků navrhla na základě zkušeností a znalostí 

získaných studiem odborné literatury i konzultacemi s konzultantem práce komplexní podporu BOZP a 

PO pro společnost. Celý návrh je podrobně prezentován v jednotlivých přílohách DP. V závěru práce se 

DP také zabývala ekonomickým zhodnocením implementace jejího návrhu, který je nutné před 

zavedením odborně zajistit. 

Po obsahové i formální stránce hodnotím práci jako velmi zdařilou. Autorka pracovala s celou řadou 

vhodných zdrojů, pouze zahraniční literatura není příliš používána, což ale vzhledem k tématu, které 

vychází primárně z podmínek v ČR, ani nebylo příliš možné. Celkový návrh DP pro společnost je 

propracovaný a dotýká se všech oblastí, které společnost v BOZP a PO řeší. 


