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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Administrativní objekt se skladovací halou – příprava 

k provedení nosných konstrukcí 

Autor práce: David César 

Oponent práce: Ing. Erika Kratochvílová 

Popis práce: 

Bakalářská práce řeší přípravu k provedení nosných konstrukcí administrativní budovy a skladovací 

haly v Troubsku. Obsahově sestává z technické zprávy řešeného objektu, technické zprávy zařízení 

staveniště včetně výkresu zařízení staveniště, technické zprávy širších dopravních vztahů, 

technologického předpisu pro montáž nosných konstrukcí ocelové haly, návrhu strojní sestavy pro 

vybranou technologickou etapu, kontrolního a zkušebního plánu pro montáž ocelové haly, BOZP pro 

vybranou etapu, položkového rozpočtu a časového plánu na montáž ocelové haly a realizaci hrubé 

vrchní stavby administrativní budovy. Jako jiné zadání student zpracoval spotřeby staveništních 

energií, průkaz zvedacího mechanismu, limitky materiálů a histogram pracovníků. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

2. Technická zpráva zařízení staveniště 

Jakým způsobem byly dimenzovány staveništní buňky? 

3. Technická zpráva širších dopravních vztahů 

U použitých dopravních strojů neuvádíte poloměry otáčení, posouzení tedy není úplné. 

Na navrhované trase dopravy ocelových prvků a vazníků postrádám posouzení dalšího kritického 

bodu, kterým je most přes Aušperský potok se sníženou maximální povolenou hmotností jízdní 

soupravy (28 t). Bylo s touto skutečností při návrhu trasy uvažováno?  
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Příloha P1 Zařízení staveniště 

V půdorysu postrádám vyznačení polohy posuzovaných kritických břemen vzhledem k jeřábu.  

Závěr: 

Student aplikoval moderní technologie ve výstavbě, použil vhodná zařízení a materiály. Důkladně byl 

zpracován technologický předpis, včetně názorných obrázků. Student při zpracování opomněl uvést 

některé novely u legislativy, tyto novely však nepřinesly tak velké změny, aby měly vliv na správnost 

vypracování. Formální, grafická a jazyková úprava práce je na velmi dobré úrovni. Požadavky na 

zadání byly splněny bez výhrad. Po zvážení rozsahu, kvality, míry splnění zadání, odbornosti 

předložené práce a vhodnosti použitých metod a postupů, hodnotím práci následovně:   

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 3. 6. 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


