
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor diplomové práce Bc. Radka Krischková

Vedoucí diplomové práce Doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.

Cílem diplomové práce Bezpečnost a hygiena práce ve stavebnictví bylo představit
problematiku hygieny a bezpečnosti práce ve stavebnictví. V praktické části zmapovat situaci a na
příkladě uvést zásady řešení problematiky v konkrétním stavebním podniku.

Diplomantka přistoupila k zadanému úkolu velmi iniciativně a aktivně. Pracovala průběžně a
zprvu se výrazně soustředila na teoretickou část. Tu v zásadě rozdělila na část zpracovávající
problematiku hygieny práce ve výstavbě a část týkající se bezpečnosti práce ve výstavbě. Postupně
autorka pojednala o státní správě v ochraně veřejného zdraví, o krajských hygienických stanicích, o
pracovním prostředí a faktorech, které jej ovlivňují. Kapitola o poškození zdraví je zaměřena na
nemoci z povolání, z nichž některé jsou podrobněji specifikovány. Statě o hygieně prací ve výstavbě
jsou zakončeny výběrem sedmi typů stavebních prací a vymezením hygienických požadavků, které se
k nim vztahují. Statistika nemocí z povolání v České republice pro rok 2011 dokresluje současnou
situaci. V části zabývající se bezpečností práce ve výstavbě je nejprve uvedena kapitola o Státním
úřadu inspekce práce. V následujících kapitolách jsou zpracovány poznatky o bezpečnosti práce
v praxi, které jsou zase aplikovány na vybrané stavební práce. Jako jedna ze zásadních věcí při
dodržování bezpečnosti práce je sledování rizik. I tím se autorka zabývá v samostatné kapitole, na
kterou logicky navazuje text o koordinátorech bezpečnosti práce na stavbách.

V praktické části diplomantka zmapovala, jak zajišťují stavební firmy v České republice
funkci koordinátora na stavbě a jakým způsobem jsou jejich zaměstnanci seznamování
s problematikou BOZP. Průzkum byl proveden u 22 stavebních firem, přitom oslovených bylo 84.
Výsledky jsou zpracovány přehledně slovně i graficky, závěr je jasně uveden. Autorka dále
vypracovala plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stanovení rizik při zateplení a revitalizaci
konkrétního bytového panelového domu. Nejprve je uvedena základní technická charakteristika
objektu a navrhované úpravy bytového domu. Plán BOZP má logickou strukturu obsahující potřebné
údaje a požadavky na bezpečnost práce. Je stanoven časový harmonogram, předpokládaný počet
zaměstnanců, předepsána základní dokumentace i systém kontrol BOZP. Analýza rizik je zpracována
metodou NPH. Nedílnou součástí je opatření pro nakládání s odpady. Uvedeny jsou použité právní
předpisy k BOZP na stavbě. V závěru je pak list pro podpisy zaměstnanců, kteří se s plánem
seznámili. V závěru jsou shrnuty hlavní výsledky práce.

Diplomantka vypracovala souhrnnou práci o bezpečnosti a hygieně práce ve stavebnictví. Jde
o solidní práci po stránce obsahové i formální. Může se stát dobrým východiskem pro další
výzkumnou, vývojovou a výukovou činnost v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví nejen
v oboru Management stavebnictví. Diplomantka splnila zadání a prokázala schopnost propojit své
dosavadní znalosti a nové poznatky v dané oblasti.
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