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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Occupational Safety and Health on Skyscrapers Constructions 
Jméno autora: Bc. Tereza Trefilová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K122 -- Katedra technologie staveb 
Vedoucí práce: Ing. Rostislav Šulc, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: K122 -- Katedra technologie staveb 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. 

Na konkrétním projektu nebylo provedeno srovnání systému řízení BOZP v požadavcích ČR a ČLR. Tento úkol vyplýval 
z původního příslibu čínské strany o spolupráci, který však nebyl na čínské straně dodržen. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Vzhledem k faktu, že diplomantka zpracovávala práci na cizím pracovišti v ČLR, posuzuji její přístup jako aktivní a též 
prokázala schopnost samostatného řešení problému. 

 

Odborná úroveň C - 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. 
Aplikace systému řízení BOZP na konkrétní projekt není dostatečná ani pro podmínky platné v ČR. Systém řízení BOZP 
užívaný v ČLR chybí na konkrétním projektu úplně, což ale není jen úplně vinou diplomantky. 

 

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 
Práce byla zpracovány v anglickém jazyce a její jazykovou úroveň pokládám za odpovídající. Formální úprava je dobrá, 
práce je srozumitelná. 

 

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. 
Práce má rozsáhlou rešeršní část, které však chybí podrobnější popis stávající situace v ČLR. Asi by stálo za to zjistit, která 
pravidla pro BOZP ČLR přebírá, pokud nemá svůj vlastní definovaný systém BOZP. Citace jsou uváděny korektně. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Práce bohužel nesplnila některé předpoklady, kvůli liknavému přístupu čínské strany. Přesto bych uvítal širší pojednání 
v praktické části, kde chybí (alespoň vypozorovaná) zkušenost s BOZP v ČLR. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
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Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
Práce má velice kvalitní rešeršní část až do popisu systému řízení BOZP v ČLR. Zde bych uvítal alespoň nějaké 
sdělení, jaká bezpečnostní opatření v ČLR byly aplikována při výstavbě tamních výškových objektů. To samé 
postrádám v praktické části, kde by bylo potřeba plán BOZP provést důkladněji i pro předložený projekt.   
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