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Předložená diplomová práce se zabývá otázkou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve
stavebnictví. Práce je koncipována do 8 kapitol, rozsah a struktura odpovídá zadání.- .~'... ,, ,
Diplomovouprácí je možné rozdělit na dvě části - na teoretickou a praktickou. V rámci
teoretické části je velice dobře zmapováno' působení inspektorátu práce, včetně práv a
povinností inspektora při vlastní kontrole. Jedná se o užitečné informace, které mohou
posloužit každé stavební firmě k ujasnění způsobu a rozsahu kontrol, které jsou inspektoři
oprávněni na jejich stavbách a provozech provádět. Zajímavý je taktéž exkurz do historie
inspekce práce.

V diplomové práci jsou zrnmeny základní zákony, navazující nařízení vlády i vyhlášky
vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. V rámci komplexnosti řešené
problematiky je však dobré si uvědomit, že se nejedná o celkový výčet legislativních
předpisů, ale jen o jejich malou část. Práce by mohla být doplněna o seznam právních
předpisů, které se otázkou bezpečnosti práce na stavbách zabývají. Autora bych si zde taktéž

. dovolil poupravit v části 3.5, kde uvádí chybnou část zákoníku práce zabývající se prevencí
rizik.

Naopak zdařilé je zapojení praktické části do předkládané práce. Je patrné, že autor této části
věnoval poměrně dost času. Praktická část vhodně navazuje na teoretickou, dále pak jistě
pomohla autorovi lépe poznat realitu na našich stavbách. Vložené fotografie zachycující
pochybení v zajištění bezpečnosti práce předkládanou práci příjemně zpestřují. Pozitivně
taktéž hodnotím, že u zdokumentovaných závad je uveden předpis, jehož požadavky nebyly
splněny. Tato pochybění ajejich zatřídění byla jistě řešena v součinnosti s inspektorem práce,
případně koordinátorem BOZP. Věřím, že zpracování diplomové práce autorovi přineslo
poznatek, že bez nutnosti dostatečných odborných znalostí nelze dané odborné práce řádně
provádět a že pokud by se hodlal této oblasti aktivně věnovat i ve své profesní budoucnosti,
čeká ho velmi tvrdá práce a neustálé vzdělávání.

Autor práce prokázal schopnost zpracovat samostatnou písemnou práci na stanovené téma.
Předložená práce vyhovuje stanoveným požadavkům a je dostatečná vzhledem k hodnocení
odborné způsobilosti autora. Doporučuji ji proto k ústní obhajobě.



Doplňující otázky:
I. V předkládané prací Je poměrně zmatečně vyznačen vztah koordinátora BOZP a

inspekce práce. Prosím o objasnění.
2. Na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky se mohou provádět bezpečnostní opatření

bud' formou kolektivního zajištění, nebo pomocí osobních ochranných pracovních
prostředků. Která forma ochrany má v rámci zajišťování bezpečnosti práce přednost a
který legislativní předpis toto stanoví?
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