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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh opatření BOZ na výstavbu nemocničního objektu  
Jméno autora: Bc. Jan Strejc 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K122 – katedra technologie staveb 
Oponent práce: Ing. Miloslava Černá 
Pracoviště oponenta práce: MIRRO s. r. o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání vyžadovalo seznámení se s legislativou, dokumentací stavby, dalšími podklady, ale také získání přehledu 
různých možností zajištění BOZP na stavbě konkrétními produkty včetně jejich cen. K vlastnímu návrhu byla 
určitě potřeba i praxe autora případně konzultace s osobou vykonávající činnost koordinátora bezpečnosti 
práce. 

 

Splnění zadání 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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Autor splnil zadání. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup řešení je vhodný, členění práce je přehledné a logické.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je zpracována na vysoké odborné úrovni.  
Legislativa, kterou bylo nutné do části rešerše práce zapracovat, je shrnutá stručně a výstižně, součástí práce jsou i 
názorné fotografie s popisem. Vlastní plán a přílohy jsou zpracovány dle požadavků legislativy. Při tvoření plánu BOZP je 
potřeba počítat s tím, že se jedná o živý dokument, který prochází během stavby aktualizacemi. Drobné nejasnosti a 
nedokonalosti lze upravit a dopřesnit právě touto cestou.  
Autorovi, ač legislativa umožňuje varianty, doporučím z pozice koordinátora některé věci dát jasně do požadavků plánu a 
napsat na pevno z praktických důvodů – konkrétně zajištění výtahových šachet v prostoru schodiště z mého pohledu není 
vhodné řešit zábranou. Jedná se o místo, kde se pohybuje hodně osob a je tam pouze omezený prostor – navrhnout 
rovnou pevné zábradlí, případně systémové zajištění otvorů výtahových šachet, které nabízení přímo výrobci.  
Zajištění vstupů do objektu stříškou provést trvale již při přesunu prací na monolitu do 2. NP( ve výkresu znázorněno až 
v poslední fázi). 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň práce je vysoká. Rozsah práce je pro vytížení zadaného tématu dostatečný. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Student pracoval při tvorbě své práce nejen s legislativou, ale i s dalšími veřejně dostupnými podklady. Použití citací je bez 
výhrad. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Práce, přestože se zabývá odborným tématem je velmi čtivě napsaná. Legislativa je výstižně a stručně shrnutá, 
součástí teoretické části práce jsou i názorné fotografie s popisem.  

Přílohy práce, které se zabývají konkrétním objektem jsou odborně a přehledně zpracované. Plán by bylo možné 
pro stavbu tohoto objektu v praxi použít. 

 

 

1) V příloze č. 2 – situační výkresy BOZ, výkres hrubá stavba výkopy:  

Po obvodě výkopu jsou rozmístěny žebříky. Upravte výkres tak, aby byl umožněn ke všem žebříkům bezpečný 
přístup i výstup. Ověřte, zda ve všech místech nad výkopem zůstává bezpečný a dostatečně široký přístup 
k žebříku (v nejužších místech doplnit kótu, upravit zábradlí u přístupů).  

 

2) Dle harmonogramu budou na staveništi probíhat současně zednické práce a betonáž hrubé stavby. 
Popište předpokládanou manipulaci se zdícím materiálem na stavbě (způsob vodorovně a svislé dopravy, 
předpokládaná místa skladování) v souvislosti se současným skladováním bednění a výztuže (dostatečnost 
skladovacích ploch, použití lávek a jeřábu pro manipulaci atp.). V případě potřeby doplňte další skladovací plochy 
do výkresu. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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