
1/1

POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce: Plán bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci
Jméno autora: Michal Umlauf
Typ práce: bakalářská
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

Splnění zadání práce splněno

Student splnil jednotlivé body zadání. Zadání není metodologicky ani teoreticky náročné, vyšší nároky vyžaduje praktická 
aplikace pravidel BOZP na konkrétním projektu.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře

Student průběžně konzultoval postup prací. Vzhledem k tomu, že problematika bezpečnostního managementu byla v rámci 
studia probírána jen okrajově, musel problematiku nastudovat samostatně. Aktivita při zajišťování informací mohla být o 
něco vyšší.

Odborná úroveň B - velmi dobře
.

Práce má obvyklou odbornou úroveň odpovídající bakalářské práci. Student při zpracování Plánu BPZP vybraného projektu
prokázal schopnost vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech. V teoretické části práce mohlo být méně přímých 
citací jednotlivých právních předpisů, vhodnější by byla vlastní interpretace podstatných ustanovení. V praktické části se 
student věnoval základním stavebním procesům a jejich pravidlům BOZP. V této části mohl být v některých formulacích 
konkrétnější, bezpečnostní opatření vyznívají poměrně obecně.

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře

Práce má logickou strukturu, je psána srozumitelně a přehledně. Práce má velmi dobrou jazykovou úroveň. Z typografického 
hlediska lze poukázat pouze na občasné velmi dlouhé odstavce v praktické části a velké množství odrážek v teoretické části.

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně

Student samostatně vyhledal dostatečné množství aktuálních zdrojů pro zadané téma. Zdroje jsou v práci věcně správně 
citovány.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a vnímání problematiky v širších souvislostech na velmi dobré úrovni.
Dokázal se orientovat v problematice, která byla součástí výuky jen okrajově.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře.
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