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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

obhajoba této bakalářské práce se koná dne: - 

Téma bakalářské práce:    

Návrh provozního předpisu pro lakovnu automobilů 

 

Jméno a příjmení:  

Jana Keprdová 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Autorka předložené bakalářské práce ve své podstatě obsahově splnila zadání. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Předložená bakalářská práce je z hlediska struktury rozdělena do několika kapitol, které na 

sebe navazují. 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

    Autorka předložené bakalářské práce se zabývala vypracováním provozního řádu u 

konkrétního právního subjektu, a to společnosti Autoslužby JANOUŠEK s.r.o. Zaměřila se 

na shrnutí základních požadavků pro lakovnu, které vyplývají z právních a technických 

předpisů. Zvláštní pozornost věnovala popisu provozovny lakovny ve vybrané společnosti, 

na jejímž základě provedla analýzu rizik pracovních podmínek. Pro lakovnu společnosti 

Autoslužby JANOUŠEK s.r.o. vypracovala na základě navržené osnovy provozní řád. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    V podkapitole 6.4 v části „nebezpečné látky“ (str. 26) autorka uvádí, že čištění stříkacích 

pistolí je prováděno ve speciálních myčkách, kde je minimalizováno riziko poškození 

zdraví zaměstnance, protože osoba není v přímém kontaktu s přípravky na mytí ani se 

zbytky barvy. Naproti tomu je v podkapitole 6.8 v části „Čištění pistolí a barev, plničů a 

tmelů“ (str. 32) uvedeno, že čištění se provádí propláchnutím stříkací pistole nebo čištěním 

při rozebrání pistole ve speciálních myčkách, tudíž pracovník musí přicházet do styku 

s nebezpečnou látkou. 

V podkapitole 6.9 (str. 32) o revizích zařízení chybí uvedení lhůt provádění revizí 

elektrických spotřebičů (ČSN 33 1600 ed. 2) a kontroly provozuschopnosti požárních 

uzávěrů - dveří (vyhláška č. 246/2001 Sb., v platném znění) - viz příloha č. 1, 

Bezpečnostních opatření v části „Provoz lakoven, pracovní činnosti“. 



 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

    Autorka práce se snažila o vypracování provozního řádu pro lakovnu konkrétní společnosti 

(Autoslužby JANOUŠEK s.r.o.). Předložená bakalářská práce však nepřináší žádné nové 

poznatky. Jedná se o shrnutí současného stavu ve vybrané společnosti. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Autorka práce při jejím zpracování využívala zejména platných právních a technických 

předpisů stanovujících požadavky pro lakovny a dále pak interních předpisů společnosti 

Autoslužby JANOUŠEK s.r.o. K výběru základních studijních pramenů nemá oponent 

připomínek. Za nedostatek lze pokládat chybějící provázanost uvedených poznatků 

(požadavků pro lakovnu), které evidentně vyplývají z příslušných platných právních a 

technických předpisů, avšak v textu nejsou uváděna jejich konkrétní ustanovení. 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

    Po formální a jazykové stránce je předložená bakalářská práce vyhovující. Obsahuje pouze 

několik drobných pravopisných chyb. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

    Předložená bakalářská práce (včetně vypracovaného provozního řádu pro lakovnu) je 

aplikována konkrétně na společnost Autoslužby JANOUŠEK s.r.o., tudíž může sloužit pro 

její interní potřeby. Práci však lze považovat za popis skutečného stavu v této společnosti 

poskytující základní poznatky z oblasti zkoumané problematiky. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

V podkapitole 6.8 je uvedeno, že během údržbových prací je zařízení odpojeno od 

elektrické sítě a zajištěno před náhodným spuštěním další osobou. Jakým způsobem je tedy 

zajištěno, aby nedošlo k náhodnému spuštění jinou osobou? 

 

10. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

    

velmi dobře 

      

 

 

 

 

Dne 12. května 2017     

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


