
 Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 

1 / 3 

Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Název práce: ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÉ ETAPY HRUBÉ VRCHNÍ STAVBY 

HORSKÉHO HOTELU V OBCI HORNÍ BEČVA 

Autor práce: MATEJ MICHALISKO 

Oponent práce: ING. MICHAL NOVOTNÝ, PH.D. 

Popis práce: 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na technologický projekt vrchní hrubé stavby horského 

hotelu, umístěného v obci Horní Bečva. Práce obsahuje tyto části: technická zpráva, širší vztahy 

dopravních tras, položkový rozpočet pro hrubou vrchní stavbu (svislé a vodorovné konstrukce), 

technologický předpis pro zděné konstrukce, řešení organizace výstavby pro zadanou tech. 

etapu, včetně konceptu výkresu ZS, časový plán pro etapu hrubé vrchní stavby, návrh strojní 

sestavy pro stejnou etapu, kontrolní a zkušební plán pro zděné konstrukce, bezpečnost práce 

pro hrubou vrchní stavbu (svislé a vodorovné konstrukce) a v jiných zadáních technologický 

předpis pro montované stropní konstrukce vč. KZP pro montované stropní konstrukce a výkaz 

výměr pro hrubou vrchní stavbu (svislé a vodorovné konstrukce) dle přílohy zadání, které bylo 

předáno autorovi vedoucím práce, kterým je Ing. Václav Venkrbec. Jako podklad slouží převzatá 

část projektové dokumentace na základě písemného souhlasu oprávněné osoby. 

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: 

Textová část: 

str. 19-25 – podle jaké osnovy/legislativy byla napsána tato zpráva? 

str. 51 – na jaký měsíc v roce vám tyto práce dle harmonogramu vychází? 

str. 52 – proč je nutné využít 12 tesařů? 

str. 53 – některé nářadí by bylo vhodné více specifikovat, např. pilu. 
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str. 54,55 – postrádám zmínku o Vašich konkrétních výškách parapetů a uložení překladů – všechny 

překlady jsou ve výšce 2250mm? Jaké skladby překladů použijete? 

str. 55 – co nesmí postrádat lešení o výšce 2m? 

str. 56 – postrádám bod o provedení příček – zdící práce. Jaké jsou rozdíly oproti nosným konstrukcím 

(mimo nosné funkce)? 

 - koresponduje obr. 4.7 s bodem 4.7.9? 

str. 65 – jakou nemrznoucí směs použijete jako tzv. zimní opatření při betonáži (zmíněno i v KZP na str. 118)? 

str. 73 – ze zprávy není patrné na jaké množství pracovníků bylo ZS dimenzováno. 

str. 88, 89 – postrádám posouzení na nejbližší a nejkritičtější břemeno. Jaká je výška uvedených břemen 

ve stavbě a jaký závěs jste použil pro jejich uchycení na jeřáb – výška závěsného prostředku? 

str. 92 – jaká břemena kam budete dávat „mechanickou rukou“ – nevidím posouzení. 

str. 96-104 – proč jste do návrhu strojní sestavy řadil i tyto položky? 

str. 107 – jaké zkoušky konzistence na stavbě použijete? Jste schopen všechny metody z obr. 9.1 na stavbě 

použít? 

str. 105-119 – v použitých tabulkách chybí vyznačení, které hodnoty jsou zásadní pro Vaši stavbu a etapu. 

str. 116 – odkud (zdroj) vychází Vámi zmíněná hodnota rychlosti větru 10m/s? 

str. 121 – proč část s řešením BOZP obsahuje pouze NV 591/2006 a 362/2005? Co další legislativa? 

 

Přílohová část bakalářské práce: 

A1, značeno C1  – bude dle Vašich kót možné realizovat zpevněné plochy? 

     - oplocení staveniště nemá bránu. Jak byl určen tvar oplocení – proč tato velikost? 

- všechny Vaše zpevněné plochy kopírují terén, který vykazuje značné převýšení. Pokud 

to tak není, postrádám řešení výkopů/násypů. 

- postrádám označení dosahů pro montáže autojeřábem – ve vztahu k polohám není 

vidět prokazatelně určení břemen. 

- jakými zařizovacími předměty disponuje Vaše umývárna? Jak je dimenzovaná 

z hlediska počtu pracovníků? 

- proč objekty 04 a 05 blokují přístup na skládku materiálu 02? 

- jak byla určena velikost skládky materiálu? 

- proč má pozemek stavby dvě vodovodní přípojky – viz. 13 a 15? 

- jak vedou Vaše sítě pro ZS vůči povrchu? Jak je řešen souběh a křížení s ostatními 

sítěmi? 

- jak hluboko pod komunikací jsou přípojky objektu v místě křížení komunikace ZS? 

Nejsou nutné chráničky? 

- jste si vědom směru toku Vaší splaškové kanalizace pro objekt i ZS? Jak jsou řešeny 

výškové poměry? 

- Toi Toi kabinky musí mít přípojku vody? Jak bude tato vedena? 

- jaké rozměry bude mít Vaše čerpadlo a jeřáb po zapatkování? 

- z čeho vychází návrh tvaru zpevněných ploch a jejich velikost a provedení? 

A2  – jak jste do rozpočtu zahrnul zvedací mechanismus? Jaké náklady by vyžadoval? 

  - proč rozpočet neobsahuje cenu ZS ani jiné ostatní nebo vedlejší rozpočtové náklady?  

A3  - veškeré Vaše překlady jsou v jedné výškové úrovni, aby je bylo možné realizovat v jedné etapě?

 - jakou pevnost nabyde beton věnce po uvedené technologické pauze mezi betonáží věnce 

a osazením panelů? 
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A4  - jaká je platná stavební legislativa – stavební zákon a zákon o dokumentaci staveb? 

  - proč kontrolu přesnosti předchozí etapy nemůže provést současně i TDS – pol. 3 ? 

   - u většiny kontrol je uváděna pouze ČSN EN 1996-2 – proč? Z jaké ČSN vychází odchylky stavby? 

A5  - proč je kontrola skladování a klimat. podmínek nutná podle ČSN EN 1996-2 (pol. 8 a 9)? 

  - jaká osoba by měla v součinnosti provést kontrolu výztuží před betonáží? 

  - proč velkou část kontrol v A4 i A5 musí provádět samotný stavbyvedoucí? 

  - v obou KZP by měl být striktní odkaz na textovou část, protože pouze v ní je náznak hodnotících 

parametrů (odchylek apod.), dle kterých lze rozhodnout zad kontrola dopadla pozitivně/negativně. 

 

Závěr: 

Je možno konstatovat, že autor přistupoval k řešení zadaného úkolu komplexně jak po stránce 

obsahové, tak odborné.  

Práce je z hlediska technického řešení koncipována dostatečně podrobně a do víceméně 

odpovídajících detailů. 

Autor splnil všechny body dle přílohy zadání práce, některé však dle mého názoru měly být 

propracovanější. 

Textová část práce je celkově jasná a přehledná, bez zásadních gramatických chyb. Některé části 

by měly být podrobnější a rozsáhlejší. 

Výkresová část splňuje kritéria pro stavebně technologický projekt včetně doložených schémat 

a výkresů. Autor se rovněž zamyslel nad časovým plánováním stavebních prací včetně vyřešení 

stavebně technologických vazeb. 

Práce je relativně, dle mého názoru, v souladu normami a dalšími legislativními předpisy 

platnými k termínu odevzdání práce a autor uvedl použité zdroje formou bibliografických citací. 

Zde bych uvedl výtku k platné legislativě, měla by být v platném znění k datu řešení práce, což 

je legislativa změněná novelami k 1. 1. 2018 – student odkazuje na předchozí verzi. 

Autor prokázal, že je schopen samostatně řešit problémy a znalosti aplikovat do reálných výstupů 

prostřednictvím práce, která svým rozsahem přesahuje běžné standardy bakalářských prací. 

 

Po zvážení rozsahu, tématu, kvality a míry splnění zadání v souladu s dosaženou odborností 

předložené práce ji doporučuji k náležité obhajobě před komisí Státních závěrečných zkoušek 

a hodnotím ji známkou dle European Credit Transfer System. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

 

 

Datum:  Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


