
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Diplomant: Bc. Vojtěch Rusz

Oponent práce: Ing. Tereza Šimurdová

Inspekce práce a její působení vodvětví stavebnictví je dle mého názoru velice
zajímavým a aktuálním tématem. Autor se nejprve věnoval obecné charakteristice inspekce
práce, jejímu vývoji a orgánům, dále přehledně zpracoval oblast bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, pojem švarc systém a Bezpečný podnik. V poslední části práce analyzoval inspekci
práce v oblasti stavebnictví, kde detailně popsal její činnost za roky 2006 - 2011.

Na práci je vidět svědomitý přístup diplomanta k vybranému tématu, jednotlivé
kapitoly jsou detailně popsány a doplněny i o autorovy vlastní myšlenky a názory, což je
určitě přínosem. Autor v plném rozsahu splnil své zadání a navíc práci doplnil i o aktuální
kapitoly, jakými je již zmíněný Bezpečný podnik a švarc systém.

Diplomová práce má logickou strukturu, jednotlivé kapitoly jsou provázány a po
stylistické ani gramatické stránce k ní nemám výhrady. Práce je často doplněna řadou
obrázků, tabulek a grafů, což čtenářovi zpřehledňuje text a ilustruje sledovaná data.

Autor se dokázal velice dobře seznámit jak s legislativními zdroji, tak i s materiály
poskytovanými Státním úřadem inspekce práce. Odkazy na použité materiály jsou velmi
pečlivě uváděny. Byl tak vytvořen ucelený obraz o inspekci práce ve stavebnictví. Práce
naznačuje, že se autor v dané problematice velmi dobře orientuje.

Ve třetí kapitole "Konkrétní činnosti SÚIP a Olf'" jsou shrnuta konkrétní data, která
jsou analyzována za roky 2006 - 2011. Zde je vidět, jak autor podrobně nastudoval přístupné
materiály o činnosti Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce. Tuto část
práce já osobně vidím jako velmi přínosnou, jelikož je zde názorně vidět, jak inspekce práce
ve stavebnictví přispívá například ke snižování počtu úrazů.

Otázky k obhajobě:

1. Jaké výhody z hlediska firmy vidíte v zapojení se do programu "Bezpečný
podnik"?

2. Čím podle Vás inspekce práce přispěla ke snížení úrazovosti v oblasti
stavebnictví, jak uvádíte na str. 70?
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