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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Plán BOZP z pohledu jeho aplikace v realizační fázi 
Jméno autora: Bc. Petr Kubeček 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: k122 – Katedra technologie staveb 
Oponent práce: Ing. Martin Strnadl 
Pracoviště oponenta práce: Skanska a.s. 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
V rámci závěrečné práce bylo potřeba mimo shrnutí legislativy a vypracování plánu BOZP pro konkrétní stavbu, navrhnout 
metodiku výkonu koordinátora BOZP na základě osobních zkušeností studenta z praxe. 
 
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.  
Zadání bylo splněno v plném rozsahu. 
 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Volba postupu a metodiky je správná. 
 
Odborná úroveň A - výborně 
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 
V práci je výrazně znát, že se student pohybuje dlouhodobě v odborné praxi a své nabyté zkušenosti kombinuje se znalostmi 
ze studií. 
 
Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Práce je psaná srozumitelnou a čitelnou formou bez pravopisných a gramatických chyb. 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
V souvislosti s daným tématem bylo potřeba se odkazovat především na legislativu týkající se problematiky BOZP. Student 
dokázal vyhledat a využít i další informační zdroje včetně korektní prezentace citací a odkazů. 
 
Další komentáře a hodnocení 
Oceňuji zpracování metodiky pro koordinátory BOZP a vlastní porovnání plánu BOZP s jeho aplikací na stavbě. 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
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Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Otázky k obhajobě: 

- Které práce vidíte jako nejvíce rizikové a proč? 
- Jak si myslíte, že lze od začátku stavby dosahovat dodržování kvalitní BOZP? 
- Co je podle Vás pro zajištění bezpečného pracoviště nejdůležitější? 

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
 
 
 
 
Datum: 1.2.2018     Podpis: 


