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K volbě tématu:

Autor se v předkládané bakalářské práci (dále.jen ,.BP..) zabý.ral ve vybraném podniku orgaÍizačni
kultulou s ohledem na bezpečnost přáce s cílem popsat její aktuální stav a dále se pokusit na zák1adě
zjištěných skutečnosti navlhnout moŽná doporučení prc zlepšení'
Téma práce bylo VzhIedem k studijnímu zaDěření autom zvoleno vhodně a dané téma je \ souca5né pra\l
aktuálni'

K obsahu a úrovnijednotlivých částí BP:

V prvni kapitole BP autor kompilač]rě zpracoval obecný úvod do podnikové organizační kultury'
Druhá kapitola BP se jiŽ teoreticky zaněřuje n]a kulturu bezpečnosti práce a blíŽe ji vymezujme a v třetí
kapitole autor pro přiklad uvádí možnou metodu plo manaŽerské zkoumání typologie organizační kultury
v podlriku. Autor ve výše uvedených částeclr přoklázal velrni dobru schopnost práce s odbornou
literaturou a základní orientaci v dané problematice, a to s ohIedem na typ kva1ifikační práce'

Autor v dalši kapitole přešeljiž k v]astnúnu zkoumání bezpečnostní kultury v daném podniku. Na úvod si
zce]a logicky stanovil tři výzkumné ot&ky a poté již za pomoci nestruktul.ovaného rozhovol.Ll
s personalistou začal sbirat první informace, které utřidil a použi] je pro další zkoumání a odpovědi
a dané otázky' To jednak provedl analýzou záznamťl o nehodách a skoronehodách, ze které se mu
částečně podařilo identifikovat možné přičiny pracovních úrazů' CoŽ je standarfuí systélnový postup
v prevenci pmcovních rizik. Dalši osvědčený postup, kteqi autoť použil' pro zjišťování odpovědi
na výzkumné otázky bylo dotaznikové šetření pro ověřeni dílčich výzkumných otázek z oblasti kulturv
bezpečnosti přáce' Zde bych ocenij autolův ve]mi dobře sestavený dotazník, a to jak ve smys]u obsalru'
ale tak i forrny' V záVěru kapitoty autor dotazník D'hodnocuje a navrhuje doporučeni k zl€pšení' Autol
v této části prokázal, Že.ie schopen ap]ikovat vzoťo.ýé metody a postltpy a správně intelpťetovat výs]edky.
ke kterým dospěl'

ZávěremI
celkově BP hodnotím jako ve]mi zdařilou s tím, Že autor zcela naplnil dané zadáni, prokázal schopnost
analýického myš]ení' pťáce s odbornou literaturou a v závěru BP velice dobře formu]oval svá
doporučeni' Přinos práce vidím také v tom' Že si autor v praxi ověřil základni posfupy v oblasti zkoumání
úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví v podniku.

VaŠe hodnocení včetně podpisu (modrýn inkousten) vypracujle najednom listu A4, nepřesahujte tento rozsah' l
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ceIkové hodnoc€ní BP
@aDNoC ENj VYZNÁČTE',x"
y PŘBLUŠNÉM PoLÍČKU)

B c D E F

Jazyková uoveň (pravopis,
stylistika, pÍáce s odborným x
Práce s odbomou liteřaturou a
prameny (citace! parafráze'
dodrŽenl nomy ČsN lso ó90,
teor€tické Zízemí autora)

X

Uroveň fomálního zpracování
(členěni pÍáce, průvodnÍ a
poznámkoÚ apalát, přílohy, erafika

x

Adekvátnost VyuŽi|ých metod práce X
Splněni cílůpráce x
Vyváženoý teoretické a prakické
části, vzájemná návaarost
iednot]i\"ých kaĎitol a subkaDitol

x

odbomý přínos prác€ x
VFŽitelnost práce v praxi x

x
Naýřhovaná \"ýs|€dná
klasifikace BP X

otázky a náměry k diskuzi při obhajobě:

l) Ve Vaší BP zmiňujete metodu ',Poka - yoke..' Můžete uvést ijinou metodu Lean Production?
2) Má zavedení systému štíhlé výťoby pozitivní vJiv na bezpečnost práce?

Doporuč€ní přáce k obhajobě:
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