
1/2

POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce: Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Jméno autora: Bc. Monika Zderadickova
Typ práce: diplomová
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Vedoucí práce: Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D.
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání náročnější
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Struktura a obsah Plánu BOZP není zatím stanovena žádným závazným předpisem ani metodickým pokynem. Návrh vhodné 
struktury a obsahu tohoto plánu, který by odpovídal obecným požadavkům zákona 309/2006 Sb. a splňoval potřeby 
prevence bezpečnostních rizik na stavbě je tedy téma aktuální a dá se považovat vzhledem k nedostatku dostupných 
podkladů za téma náročnější.

Splnění zadání splněno
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.

Práce je zpracována podle zadání.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.

Studentka práci průběžně konzultovala a doplňovala nebo upravovala podle pokynů vedoucí.

Odborná úroveň C - dobře
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.

Studentka v praktické části využila odborných znalosti, které shromáždila v teoretické části práce. K danému tématu bylo 
třeba seznámit se převážně s právními předpisy, což studentka učinila v dostatečném rozsahu potřebném pro zpracování 
tématu. Vhodné by bylo ještě doplnění požadavky příslušných technických norem.
Na základě několika příkladů plánů BOZP studentka stanovila vhodnou strukturu plánu a pro konkrétní stavbu navrhla jeho 
náplň. Při tom využila nastudované právní předpisy a další podklady uvedené v kap. 3.6.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.

Práce má dobrou jazykovou úroveň, má logickou strukturu, je psána přehledně a srozumitelně.

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami.

Teoretická část práce je založena převážně na citacích evropských a českých právních předpisů, které jsou uvedeny správně 
dle norem, bibliografické citace jsou úplné. Dalšími zdroji jsou internetové články a komentáře. Monografií na toto téma 
zatím mnoho není. V praktické části je zdroj pro stanovení podmínek provádění prací uveden na začátku kapitoly, není 
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zvykem uvádět příslušnou normu nebo paragraf u každého bodu z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti takového 
dokumentu. V seznamu literatury, pokud není uváděna v pořadí, v jakém se vyskytuje v textu, je vhodné oddělit právní 
předpisy, internetové a jiné zdroje. 

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.

Výsledkem práce je sestavený plán BOZP na staveništi pro vybranou stavbu, který by mohl být využit v praxi. Ze shrnutí 
mohlo vyplynout i obecnější doporučení pro zpracování a používání plánu BOZP na staveništi i když to nebylo přímo uvedeno 
v zadání práce.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. 
Sestavení plánu BOZP je časově náročné, studentka se musela orientovat v právních předpisech a porozumět jim.
Drobné formální nedostatky (stylistické aj.), závěrečné shrnutí.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře.
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