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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  BOZP při hlubinném zakládání se zaměřením na vrtané piloty 
Jméno autora: Bc. Jana Lišková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Technologie staveb 
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce 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. 

Diplomantka splnila zadání. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Diplomantka byla po celou dobu zpracování diplomové práce aktivní a konzultovala pravidelně. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při 
řešení. 
Danou problematiku řešení BOZP ve stavebnictví si vybrala sama včetně specifiky zaměření BOZP, tedy do oblasti 
hlubinného zaskládání. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Je na úrovni předpokládající ukončení vysokoškolského studia. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Nemám připomínek. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Diplomantka se zajímala o konkrétní plnění BOZP v této oblasti s tím, že obecně v povědomí o BOZP je v současné době 
stále na některých stavbách a při některých činnostech zlehčováno a někdy i právě orientace je složitá, při jejím 
uplatňování při realizaci staveb. I za těchto podmínek a zkušeností vznikla práce, která je vhodným příspěvkem pro 
zpracování plánu BOZP a i pro další vzdělávání, ať již na FSv v řádném studiu v předmětech BOZP, tak i pro praxi.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Diplomová práce je přínosem pro BOZP pro hlubinné zakládání, kdy diplomantka zjistila jisté mezery v rizicích 
při realizaci tohoto typu založení staveb. 

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

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 7.2.2016     Podpis:   Pavel Svoboda 


