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Hodnocení bakalářské práce studenta Vojena Smíška
Předloženou bakalářskou práci s názvem: Ana|ýza legislativních požadavků BOZP při práci
v laboratoři KTo' hodnotímVysoce kladně. Tak, jak je uvedeno na předchozím formuláři, je po
všech stránkách vyplacovaná velice pečlivě' s logickým sledem kroků, vedoucích v závěru ke
splnění zadánítématupráce.
Z pozice vedoucí i konzultanta tétokvalifikační práce musím vyzdvihnout kladný a zodpovědný
přístup studentaVojena Smíška.Student měl od zaěátku zájem o uvedenou problematiku a sám,
během spoleěných konzultací, přicházel s iniciativou a návrhy, kterév závěru vedly k úspěšnému
splnění zadáni tétopráce. Kromě posouzení základních povinností zaměstnavatele ( ZČIJ v Plzni)
ke svým zaměstnancůmz hlediska BOZP, student tuto práci ještě rozšířil o problematiku analýzy
a pfevence rizikna rrybranémpracovišti, cožbyla dílenská laboratoř KTo. Zde se nacbéaístrojní
lybavení, kterése nazvat malou obrobnou kovů. Na zakladě vybranéhostroje a pracovního místa
student posoudil veškerépodmínky, týkající se nejen zákonem daných povirrrrostíz hlediska
bezpečnostipři práci a hygieny, ale v uŽšímpojetí se rovněŽ zaměÍil i na otazku pracovní pohody,
tj. ergonomii. Téma předloženébakalářské práce bylo zvoleno také z důvodu plánovaného
certifikačníhoauditu, kteý na katedře proběhl v závěru loňskéhoroku. Důvodem byla skutečnost'
Že norma ČSN EN ISo 9001:2009 řeší otiuku B)ZP a procesů sní spojenou vrámci
deklarovaných činností'kterémají úzkou vazbuna povinnosti pro oblast ochrany zdravípři práci
v návaznosti na příslušné zákony a nařízeni vlády. Jak ze strany zaměstnavatele, tak i
zaměstnanců.Posouzení provozu a pracovních ěinností v dílenskélaboratoři KTo z pohledu
BOZP byla prioritním úkolem před samotným rozhodnutím a plány vedení katedry o zavedení
QMS na katedře azískánícertifikátuČsN pN ISo 9001:2OO9.
Pana Vojena Smíškaze svéhopohledu hodnotímjako velice pracovitého,samostatnéhostudenta
s celkově vysokou rozumovou úrovníazájmem o daný obor.
K práci nemám žádnépřipomínky ani otázky.
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