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NázeYl Áldualizace školeniBOZP v kovoobráběnípro účelvr.ýukv
cfl přáce a j€ h o naplnění
práceje provéstkontÍoluplněnípovinnosti školenízaměst]:ranců
a studentu'
cílem pŤedložené
na zátladě které bude aktualizovlína osnova školeníplo sfudenty včetně vývoření dalších
potřebnýchdokumentů.
PIáceje }Ypracoviínapřehledněa splňujezadánív plnémrozsahu.
obs.hovézpřacoYánía přistup k řeš€ n Í
Po stručném
úvoduautor sezrramujes problematikouBoZP, od historického\"ývojepo oblast
práce.
BOZP ve školství.Popisuje r1ýzramrespektovánípravidel bezpečné
Druhá a nejrozsáblejšíkapitola obsahuje současn.Ýstav plevence BoZP na pťacovištích
Katedry tecbnologie obráběnía takév laboratoříchRTI, kaÍÍse sfudenti při v:iuce něktetých
předmětůpřesouvají na praktické ukázky. Velmi podrobně je zde rozebriínaBoZP v rámci
univelzity, zejménasměmice rektofu č.22R]2071,která stano\uje zásady bezpečnostia ochrany
zdravípň práci. Teoretická částje jako podklad plo ná\,Ťhyna zlepšenía al1uďizaci současného
ň^ehtň'l

d^<fáěrrií.í

ve třetí kapitole autor áodnocuje dosavadníopatřenípro oblast BoZP' jako jsou provozní
řády a dosavadníproškolování studentů'Přestožejsou popsána v druhé kapitole placoviště
ka1edrya RTI jako organizačnělozdílná, tak zde pň popisujednotliých čirmostínenírozdíl zcela
z}ejmý.
Stěžejníkapitolou je kapitola čtvrtá,kde je uvedena aktualizace stáýajícíhoškolenípro
studenty a náwhy na zlepšeni činnostív oblasti BoZP. Autor připravil návrh na al1ualizaci
podkladu pro školenístudentu.Dále \Ttvořil formulfi pro zráznamo úrazua navrhl test,ktelý by
ověňl znalosti studentuv problematiceBoZP' Tyto náwhy jsou vhodnéa lealizovate]néajakplo
techiika BOZP katedry' tak pro qtčující daných pŤedmětupřínosem' Jde o dobry základ pro
alitualizaci poťebnédokumentaceBoZP a Po na katedře. Kladně hodnotímzejménanávrh na
sjednocenídokumentuRTI a KTo, aby nevmikala duplicita.
Poďe méhonázoru, bylo by ještěvhodnézýáát íávrh ziáznarnuo ploběhlých a plánovaných
školeníchzaměstrrancůkatedry, aby technik BoZP měl např' plán potřebných školeni včetně
Í}ekvenceopakování.
v závěÍuje stuěně shmutapráce.
Formální íáležitostipráce a úpraya
Po formá]rlístriánceje prrice na dobréurovni a obsahujevšecbnynáležitosti.Je qpracována
přehledněa ěistě. T€xt je vhodně doplněn obrrázky'

otázky' připomÍn|v
Jak byste realizoval lyhodnocování potenciá]ních rizik,
jednotlilých
pracovištích?
rra

kteú mohou lzniknout

slotŤí hodnoceDÍpráce
práce na zadanémúkolu.
Svou pracíautorprokázal pŤiměřené
analosti i schopnostsamostatné
Bakallářskoupťácidoporučují
k obhajobě.
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