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Prosíme Vás o stručné a vÝstižné odpovědi na následuiící otázkv:

1. odpovídá diplomovápráce uvedenému zadáni v plném rozsahu?
PředloŽená diplomová práce odpovídá svým rozsahem, ZpÍacováním a Zpracovanou

tematikou uvedenému zadání a vystihuje zadané téma. Zpracovatelkou byl dodržen zadaný
rozsah práce.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury anávaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
PředloŽená diplomová práce je zptacována systematicky, komplexně a přehledně s

vyvážeností jednotlivých kapitol. Jednotlivé kapitoly mají dostatečnou vypovídající hodnotu o
zpracovávaném tématu. Kapitoly na sebe logicky navazují a struktura diplomové práce
umožňuje posuzovateli snadno se v diplomové práci orientovat.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Předložená diplomová práce je zpracována pečlivě, přehledně a srozumitelně a je doplněna

grafickými přílohami včetně fotografií, což možňuje posuzovateli snažší orientaci V
problematice zadaného tématu. V práci nechybí úvod, uvedení legislatir,y týkající se dané
problematiky, srozumitelné objasnění řešené problematiky, provedená analýza předešlého a
současného Stavu, její srovnání a vypracování návrhu na řešení dané problematiky. Hlavní
části diplomové práce jsou podrobně rozpracovány a zpracovatelka v nich prokázala orientaci
a znalost dané oblasti.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Doplňující otéuky:

1. Pokud prováděná činnost r,yŽaduje u jednoho zaměstnance pouŽití více ooPP současně,
který znich musí zaměstnanec upřednostnit (preferovat) (příklad: svařecí kukla a ochranná
přilba).
2. Jakáje časová životnost (doba používání) ochranné přilby, kde tento tdaj lze najít, jaký
předpis toto řeší a uveďte příklad udávání Životnosti ochranné přilby podle nejnovějších
poznatků vědy a techniky.

5. Uveďte, zda av kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Společnosti SD a.s. přinesla diplomová práce rozšíření pohledu na možnosti trhu s ooPP a

umoŽnila nahlédnout do vývoje nejnovějších a nejmodernějších ooPP, které v současné době
trh nabízí. Dále b1'la pror'edena přehledná a srozumite|ná ana|ýza úrazovosti na DNT, která
bude qrrŽitave zptávě o stavu bezpečnosti, předkládané představenstvu společnosti.

6. Jaká je charakteristika ýběru avyuŽití studijních pramenů?
Zpracovatelka využívala pro tvorbu práce literaturu a internetové odkazy na výrobce

ooPP, které zapracovala do diplomové práce. Převážně čerpala z odbomých příruček,
právních a ostatních předpisů zabývající se problematikou BOZP a z vnittních předpisů a
dokumentace společnosti SD a.s.

7. Hodnocení formální stránky (azyková stránka, formální zpracování):
Zpracovaná diplomová práce je z formálního hlediska zpracována na velmi dobré úrovni,

bez nedostatků, text je srozumitelný a odborné výtazy zpracovatelka volila tak, aby práci
porozuměl i posuzovateI neznalý dané problematiky. Práce je doplněna obrázky s kvalitními
vypovídajícími schopnostmi, přehlednými tabulkami, vzotcem pro výpočet míry rizlka a
rozvahou finnčních prostředů vynaloŽených na ooPP . Text je doplněn odkazy na pÍameny,
ze kterých zptacovatelka čerpala.

8. Jaký je způsob vyuŽití práce (publikace, praktické využití)?
Inovativní poznatky z oblasti ooPP uvedené v diplomové práci mohou zaměstnavatelé

uvést do pÍaxe a vedoucí zaměstnanci dolů mohou pořízením navrhovaných ochranných
prostředů zajistit zqýšenou ochranu zaměstnanů před riziky vykonávané práce. Řešená
problematika v diplomové práci a zjištěné poznatky mohou bý přednášeny při školení
zaměstnanců nebo využita k jiným edukačním účelům.

9.Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nelyhovující)
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