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Cílem diplomové práce Inspekce práce a její působení vodvětví stavebnictví bylo
představit institut inspekce práce se zaměřením na stavebnictví. Uvedená zjištění doložit konkrétními
příklady z praxe.

Diplomant přistoupil k zadanému úkolu velmi iniciativně a aktivně. Pracoval
průběžně, zprvu se zaměřil na vývoj inspekce práce v ČR a na organizační strukturu Státního
úřadu inspekce práce, který vznikl v roce 2005 se sídlem v Opavě. Posléze popsal činnosti
oblastních inspektorátů práce, práva a povinnosti inspektora práce a kontrolovaných osob,
přitom uvedl typy přestupků a také pokuty za ně udělované. Vhodně uvedl kapitolu o
problematice vztahů zaměstnavatele a zaměstnance, přitom akcentoval velmi aktuální
záležitost, kterou je tzv. Švarc systém, neboli vztah, který není pracovně-právní, ale je jako
takový často nesprávně a protiprávně deklarován. V následující části diplomant popsal
program Bezpečný podnik, který směřuje ke snižování pracovních úrazů. Za program je
zodpovědný Státní úřad inspekce práce a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V druhé kapitole rozpracoval autor záležitosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Postupně uvádí povinnosti zaměstnavatele a povinnosti a práva zaměstnance. Dále se zaměřil
na bezpečnost práce na staveništi. Pro ilustraci vybral práce, které jsou spojeny s největším
množstvím pracovních úrazů.

V poslední části jsou vyhodnoceny konkrétní činnosti Státního úřadu inspekce práce a
Oblastních inspektorátů práce. Autor vycházel z dostupných statistických údajů, které vhodně
upravil a komentoval. Text je velmi vhodně doplněn tabulkami a přehlednými grafy.

Diplomant vypracoval souhrnnou popisnou práci o inspekci práce, přitom se zaměřil
na její působení ve stavebnictví. Práce má slušnou grafickou i jazykovou úroveň a může se
stát podkladem pro další výuku a studium dané problematiky.
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