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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Výkon činnosti koorduinátora BOZP ve vztahu k účastníkům výstavby a 
legislativě 

Jméno autora: Bc. Ondřej Boroš 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technologie staveb 
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra technologie staveb 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomant zpracovával téma diplomové práce, které je ve stavební praxi stále diskutované, jak je to s rolí a fungováním 
koordinátora BOZP na staveništi, kdy i po novele zákona. 309/2006 Sb., tj. jeho novely zákona č. 88/ 2016 Sb. Téma je 
náročné po stránce potřeby analyzovat celý systém výkonu koordinátora. Bylo pro zpracovatele diplomové práce o něco 
snadnější, že již má jisté zkušenosti z praxe, tj. vykonávání role koordinátora BOZP, a to jak v přípravě, tak i realizaci.  

 

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. 

Diplomant v plném rozsahu splnil zadání. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Diplomant byla po celou dobu zpracování diplomové práce aktivní a pravidelně konzultoval. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Danou problematiku řešení BOZP ve stavebnictví si vybral na základě praktických zkušenosti s výkonem koordinátora BOZP 
a stálou neshodou v dodržování BOZP v přípravě i při realizaci, a to s jednotlivými účastníky výstavbového procesu, jako je 
především zadavatel, ale pak při realizaci nejdůležitější partner koordinátora, a to stavbyvedoucí a s pod ním či s ním 
jednotliví subdodavatelé. Tito všichni, mají vytvářet podmínky bezpečného pracoviště již tím, že předají včas TP a rizika, 
aby se s nimi seznámili ostatní dodavatelé, kteří se s nimi setkávají na jednom pracovišti. Práce popisuje současný stav na 
staveništi, což může dát dobrý základ pro vylepšení, například možné osvěty v otázkách BOZP na staveništi. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Je na úrovni předpokládající ukončení vysokoškolského studia. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Nemám připomínek. 
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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 zručnost i apod. 
Diplomant se zajímal a zajištoval i při konzultacích s dalšími koordinátory konkrétní fungování plnění BOZP mezi a v rolí 
jednotlivých účastníků výstavbového procesu. Co vše schází resp. Je potřeba zlepšit, aby pracovníci na stavbě měli 
zajištěné bezpečné pracoviště.  Určité části vypracované diplomové práce jsou vhodným příspěvkem pro další vzdělávání, 
ať již na FSv v řádném studiu v předmětech BOZP, tak i pro praxi.   

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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