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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Polyfunkční centrum obce Šumice, hrubá vrchní stavba 

Autor práce: Petr Ranocha 

Oponent práce: Ing. Jiří Patloka 

Popis práce: 

Student Petr Ranocha vypracoval bakalářskou práci na téma: Polyfunkční centrum obce Šumice, 

hrubá vrchní stavba. Obsahově jsou v práci řešeny tyto části – technická zpráva pro etapu hrubé 

vrchní stavby, širší vztahy dopravních tras, výkaz výměr pro hrubou vrchní stavbu, technologický 

předpis pro provádění monolitických stropů, projekt zařízení staveniště. Student se dále ve své 

práci věnoval časovému plánu stavby, návrhu strojní sestavy, kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

betonáže stropů a bezpečnosti práce. V rámci jiného zadání student vypracoval srovnání 

materiálů obvodového pláště. Jako podklad pro bakalářskou práci slouží část převzaté 

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: 

 1.5 Konstrukční a materiálové řešení stavby str. 6 – Opravdu se příčky Porotherm 11,5 

zdí na tenkovrstvou omítku?  

 4.6 Pracovní podmínky str. 39 – Z jakého důvodu byla volena omezující rychlost větru 

8 m/s pro přerušení prací? Bylo by možné uvažovat jinou hodnotu dle příslušného 

nařízení vlády? 

 4.7 Personální obsazení str. 40 – Kdo je oprávněn vázat břemena? 

 4.9.4 Částečné odbednění str. 49 – Uvádíte, že bednění může být částečně odbedněno 

po 3-5 dnech. Jak byla tato doba stanovena? Kdo tuto dobu stanovuje? 
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 Kapitola 4.9 Pracovní postup – postrádám krok ošetření bednění odbedňovacím 

přípravkem. Pro hutnění desky užijete pouze ponorný vibrátor? 

 7.1.8 Autojeřáb: Tatra AD 20 str. 78 – Pro posouzení jeřábu nejsou uvedeny (vyznačeny) 

polohy jednotlivých břemen jak vůči objektu, tak vůči skládce, která je zřejmě ve větší 

vzdálenosti. Není patrné, zda byly uvažovány obě varianty polohy břemen a bral jste 

v potaz více nepříznivou variantu. Posouzení v tomto případě tedy není průkazné. 

 9.1.5 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí str. 103 – Uvádíte, že ohrožený 

prostor bude pod dozorem pověřeného pracovníka. O jak velký prostor se jedná? Jak se 

stanovuje velikost ohroženého prostoru? 

 

Přílohová část: 

 Příloha č.1 Zařízení staveniště   

- Je dovoleno manipulovat s břemeny nad staveništními kontejnery vedoucích, 

zaměstnanců a sanitárním kontejnerem, okolními pozemky a komunikací? 

- Jakým způsobem budou chráněny staveništní přípojky pod vnitrostaveništní 

komunikací? 

- Není stanovena půdorysná poloha zdvihacího mechanismu vůči objektu (chybí kóty).  

 Příloha č.3 Položkový rozpočet – Z jakého důvodu byla uvažována sazba DPH 21 %? Bylo 

by možné ve Vašem případě uplatnit sníženou sazbu DPH? 

 Příloha č.6 Kontrolní a zkušební plán betonáže stropů – Které subjekty provádí kontrolu 

výztuže před betonáží? 

 

 Některé pasáže nebyly vhodně stylisticky formulovány, což mírně zhoršuje celkový 

dojem předložené práce. 

 Drobnou připomínkou nemající vliv na obsah práce je neúplné dodržení typologických 

zásad (krátké předložky na konci řádku aj.) 

Závěr: 

Práci jsem prostudoval a nemám k ní dalších připomínek. Z hlediska náplně, obsahu a úrovně 

zpracování práci doporučuji k obhajobě při státních závěrečných zkouškách. 

Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce ji 

hodnotím následovně: 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 29. května 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


