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Celkové hodnocení práce:
Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí dle svého
uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“.
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

B - velmi dobře.
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce):
Student zpracoval DP na problematiku BOZP s aplikací do stavebnictví. Téma vyžadovalo znalosti
oboru BOZP a managementu. V teoretické části se student věnoval vybraným problémům BOZP a
to jak obecně, tak zejména v aplikaci ve stavebnictví. Co se týče legislativy, práce obsahuje
základní folozofii tvorby normativních podkladů pro řízení BOZP jak v ČR, tak v EU.
Praktická část je aplikací BOZP při stavbě obchodního centra. Student věnuje značnou pozornost
základním povinnostem jednotlivých osob, zpracování registru rizik a realizaci některých postupů,
jako např. použití signálních tabulek a další. Student mohl věnovat více pozornosti popisu
modelového řešení a to jak verbální, tak grafické formy. Rovněž ne zcela vyčerpal problematiku
zpracování plánu BOZP pro staveniště, jako základního dokumentu pro řízení dané oblasti. Jinak

má práce velmi dobrou strukturu a jak obsahovou tak i formální úroveň. I přes uvedené výtky práci
doporučuji k obhajobě. Doplňující otázku mám jen jednu: vyjádřete vztah mezi koordinátorem a
odborně způsobilou osobou.

Datum

2.6.2014

Podpis vedoucího diplomové práce

