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POSUDEK OPONENTA
ZÁV RE NÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE
Název práce: Návrh opat ení BOZ na výstavbu bytového domu "Na Radosti" Praha 5 - Zli ín,

Objekt E.
Jméno autora: Bc. Vojt ch Matyska
Typ práce: diplomová
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav: Katedra technologie staveb/ VUT
Oponent práce: Ing. Markéta Svobodová
Pracovišt oponenta práce: EZ, a.s., Ibsenova 1a, 638 00 Brno

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání pr rn náro né
Hodnocení náro nosti zadání záv re né práce.
Zadání diplomové práce není úpln obvyklé a analýza rizik na prvky BOZ ve výkresové ásti se b žn  nevyskytuje. Vyžaduje
komplexní teoretické znalosti z oblasti BOZ a využití praktických zkušeností p i samotné realizaci na stavb .

Spln ní zadání spln no
Posu te, zda p edložená záv re ná práce spl uje zadání. V komentá i p ípadn  uve te body zadání, které nebyly zcela
spln ny, nebo zda je práce oproti zadání rozší ena.
Zadání práce bylo spln no nad rámec, student zpracoval celkem ináct variant grafického znázorn ní etap za ízení
staveništ  s navrženými bezpe nostními opat eními, i když v zadání jich m l zpracovat minimáln  p t.

Zvolený postup ešení vynikající
Posu te, zda student zvolil správný postup nebo metody ešení.
Zvolený postup ešení i metody zpracování diplomové práce jsou správné. Teoretická ást je dopln na výkresy s vyzna ením
jednotlivých BOZ prvk , stanovením finan ních náklad  a zapracování prvk  BOZ do harmonogramu.

Odborná úrove A - výborn
Posu te úrove  odbornosti záv re né práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podklad .
Posu te též schopnost studenta vnímat ešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský p ístup p i ešení
Práce je na dobré odborné úrovni, p edpisy pro prvky BOZ jsou velmi kvalitn  zpracovány a to na systém, který není
standardní. Tuto ást práce hodnotím jako velmi p ínosnou.

Formální a jazyková úrove , srozumitelnost práce B - velmi dob e
Posu te správnost používání formálních zápis  obsažených v práci. Posu te typografickou a jazykovou stránku práce a její
celkovou srozumitelnost
Práce je celkov  p ehledná a srozumitelná. Po stránce typografické jsou n které fotky a obrázky rozmazané.

Výb r zdroj , korektnost citací A - výborn
Vyjád ete se k aktivit  studenta p i získávání a využívání studijních materiál  k ešení záv re né práce. Posu te výb r
pramen . Ov te, zda nedošlo k porušení cita ní etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s cita ními
zvyklostmi.
Citace jsou uvedeny v záv ru diplomové práce, citace jsou uvedeny korektn .

Další komentá e a hodnocení
Vložte komentá  (nepovinné hodnocení).
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOB , NÁVRH KLASIFIKACE
Shr te aspekty záv re né práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uve te p ípadné otázky, které by

l student zodpov t p i obhajob  záv re né práce p ed komisí.
Pozitivn  hodnotím téma diplomové práce, protože problematika bezpe nosti práce a ochrany zdraví na staveništi
je stálým problém v naší vysp lé spole nosti, o emž sv í i novela zákona . 309/2006 Sb. z minulého roku.
Velmi zajímavé je finan ní vy íslení všech prvk  podílejících se na bezpe nosti a stanovení jejich procentuálního
podílu z celkové výše náklad  stavby. Samostatn  se tato položka v rozpo tech nevyskytuje, n kde je sou ástí
jiných položek, jak autor diplomové práce správn  uvádí. Z tohoto pohledu hodnotím práci jako p ínosnou pro
bezpe nost práce a ochranu zdraví p i provád ní stavebních prací, jelikož práv  nejvíce pracovních úraz  se stane
ve stavebnictví.

Doporu ené otázky pro obhajobu práce:
1. Jaké zásadní zm ny pro OZO (osoby odborn  zp sobilé) a koordinátory BOZP na staveništi p ináší novela

zákona . 309/2006 Sb. ú inná od 1. kv tna 2016?

2. Jakým zp sobem budete konkrétn  informovat pracovníky na staveništi rizicích a následn  o p ijatých
bezpe nostních opat eních?

3. Jak bude zajišt na bezpe nost pracovník  p i pohybu na staveništní komunikaci vzhledem k dopravním
prost edk m?

edloženou záv re nou práci hodnotím klasifika ním stupn m  A - výborn .

Datum: 24.1.2017 Podpis: Ing. Markéta Svobodová


