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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

Název práce:   Plán BOZP – Rezidence u Radnice, Košice  

Jméno autora:  Bc. Jan VACULÍK  

Typ práce:  diplomová  

Fakulta/ústav:  Fakulta stavební (FSv)  

Katedra/ústav:  Technologie staveb  

Oponent práce:  Ing. Pavel Neumann  

Pracoviště oponenta práce:  Fakulta stavební, ČVUT v Prsaze  

  
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ  

Zadání  průměrně náročné  
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.  

Diplomant se musel vypořádat s legislativou BOZP včetně novel. Obecně problematika BOZP je často 

zlehčována a tím pádem se do ní dostat (vzhledem k těmto návykům), trvá někdy pochopení souvislostí déle.  

  

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.   

Diplomant splnil zadání.  

  

Zvolený postup řešení  
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.  

správný  

Diplomant postupoval v souladu se zadáním.   

  

Odborná úroveň  B - velmi dobře  
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 

Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při 

řešení  

Diplomant přistoupil k řešení problematiky BOZP správným způsobem a je možné konstatovat, že naplnil potřeby 

legislativy na tvorbu plánu BOZP a jeho použitelnost pro danou stavbu. Může se konstatovat, že i části tohoto plánu je 

možné v obecné formě aplikovat na jiné stavby obdobného charakteru.  

  

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

celkovou srozumitelnost  

Zpracování diplomové práce odpovídá úrovni závěrečné práce.  

  

Výběr zdrojů, korektnost citací  Zvolte položku.  
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 

pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi.  

Zdroje odpovídají potřebám pro zpracování plánu BOZP.  

  

Další komentáře a hodnocení  



Zpracování výkazu prostředků pro zajištění BOZP je ukázkou toho co by se do budoucna mělo aplikovat do každého plánu 

BOZP, aby pak firmy byly nucené je ocenit a nehřešit na fakt, že já zvítězím, protože BOZP neocením, ono to nějak dopadne 

a firma, která BOZP ocení, a ta pak bude v nevýhodě, protože bude mít vyšší cenu dodávky. Toto je rozhodně přínosem 

diplomové práce, i když výčet prvků potřebných pro zajištění BOZP není 100%.  

  

1/2  

  

POSUDEK OPONENTA  

   ZÁVĚREČNÉ PRÁCE  

  

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE  

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.  
  

Diplomová práce je vhodný příkladem pro zpracování plánu BOZP podle současné legislativy. Student prokázal 

schopnost provést analýzu stavby a přijmout příslušná opatření z hlediska snížení rizik při pracích.  

  

  

Otázky na diplomanta:  

  

1) Kdy musí být ustanoven koordinátor BOZP zadavatelem?  

  

2) Vyjmenujte podmínky pro zajištění prací ve výškách dle vyhlášky č. 362/2005 Sb.  

  

3) Uveďte, která ustanovení obsahuje (obsah) oznámení na OIP, kdy musí být doručeno na OIP a s tím 

vyjmenujte všechny práce a činnosti vystavující člověka zvýšenému riziku ohrožení života, která jsou 

uvedena v příloze (která to je ?) z N.V. č. 591/2006 Sb.   

  

  

  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře.  

  

  

  

  

  

Datum: 7.2.2017          Podpis:   Pavel Neumann  
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