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

1 / 4 

Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Název práce: Technologická etapa spodní stavby bytového domu v Havlíčkově 

Brodě 

Autor práce: Libor Götz 

Oponent práce: Ing. Michal Brandtner  

Popis práce: 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na stavebně technologickou přípravu etapy hrubé 

spodní stavby bytového domu a řadových garáží v Havlíčkově Brodě. Obsahem práce je 

technologický předpis pro zemní práce a monolitické základové konstrukce. Dále byl pro 

řešenou technologickou etapu spodní stavby vypracován časový plán, návrh strojní sestavy, 

výkaz výměr a bezpečnost práce. V rámci bakalářské práce byla rovněž řešena organizace 

výstavby včetně výkresu a technické zprávy pro ZS, situace stavby, technická zpráva, kontrolní 

a zkušební plány a další části dle přílohy zadání. Příloha zadání byla autorovi předána 30. 11. 

2018 vedoucím bakalářské práce, kterou je Ing. Radka Kantová, Ph.D. Jako podklad byla využita 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

ad 1. Je možno konstatovat, že student přistupoval k řešení zadaného úkolu komplexně jak po 

stránce obsahové, tak odborné.  

ad 2. Zvolené metody a postupy zpracování považuji za vhodné.  

ad 3. Práce je v souladu s platnými technickými normami a dalšími legislativními předpisy. 

Student při zpracování opomněl uvést několik novel u legislativy. V seznamu zdrojů je uvedena 

literatura ne zcela v souladu s citační normou ČSN ISO 690. Seznam zdrojů obsahuje odkazy na 

zdroje v textu práce. U internetových zdrojů je však vhodné uvést také datum, ve kterém bylo 

z daného zdroje čerpáno.  
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ad 4. Textová část práce je obsáhlá, jasná, přehledná a po stylistické stránce dobře čtivá 

s drobnými gramatickými chybami. Formální úprava odpovídá platné směrnici VUT v Brně pro 

vzhled vysokoškolských závěrečných prací.  

ad 5. Zadání bylo splněno ve všech bodech přílohy zadání, která byla definována vedoucím 

bakalářské práce. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Bakalářskou práci jsem celou podrobně prostudoval. K práci mám tyto následující připomínky 

a dotazy. 

 

Textová část: 

Kap. 3 Technická zpráva zařízení staveniště 

- 3.6.1 Přípojka elektrické energie – byl dimenzován hlavní staveništní rozvaděč? Proč je 

dimenzování hlavního staveništního rozvaděče důležité pro celý provoz na stavbě? 

- 3.6.3 Požární bezpečnost – v jakém místě na staveništi se bude přesně nacházet požární 

hydrant? Je pro hasící účely staveniště rozhodující poloha a vzdálenost hydrantu? 

- 3.8 Provozní zařízení staveniště – postrádám informace o zpevněných skladovacích plochách 

či o zpevněné staveništní komunikaci – na jakou míru zhutnění budou skladovací plochy či 

staveništní komunikace zhutněny? Která norma ustanovuje danou zkoušku? Je obecně rozdíl 

mezi hutněním ploch skládek a komunikací? Jakým způsobem budou skladovací plochy 

odvodněny? Jak byla stanovena jejich velikost?  

 

Kap. 4 Technologický předpis pro zemní práce 

4.4.1 Výkaz výměr – jaký součinitel nakypření byl uvažován u skrývky ornice? Jak součinitel 

nakypření souvisí s třídou těžitelnosti zeminy? Jaké třídy těžitelnost zeminy znáte?  

4.12.2 Druhy odpadu na staveništi – budou v průběhu zemních prací na staveništi vznikat 

nebezpečné odpady? Jak s nimi bude nakládáno?  

 

Kap. 5 Technologický předpis pro monolitické základové konstrukce 

5.5.1 Výkaz výměr – specifikace betonu C 25/30 XC2 S3 není dostatečná. Co vše potřebujeme 

znát pro stanovení konkrétního typu betonu?  

5.8.7 Betonáž základové desky BD 1.S – jak byla stanovena technologická přestávka pro 

odbednění základové desky? Na čem závisí volba délky technologické přestávky?  

 

Výkresová část: 

Příloha č. 3 – Výkres zařízení staveniště 

- Mycí centrum vozidel – jakým způsobem bude zajištěn odtok vody a jak bude nakládáno se 

znečištěnou vodou? 

- Z výkresu není zřejmý poloměr otáčení u vjezdu a výjezdu ze staveniště. Ve výkresu je pouze 

uveden poloměr otáčení u staveništní komunikace a to 6,5 m. Je tento poloměr dostatečný pro 

pohyb navržené techniky po staveništi?  

- Dočasné staveništní přípojky vedou přes staveništní komunikaci. V jaké hloubce jsou tyto 

přípojky uloženy? Jak bude zajištěna jejich ochrana proti možnému poškození od pojezdu 

mechanismů? 

- Z jakého materiálu bude skládka pro materiál S1? 

- Na výkresu není zakótována délka oplocení zařízení staveniště. 
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- Chybí kótování – vzájemná poloha objektů zařízení staveniště jak vůči budovanému objektu 

bytového domu, tak vůči hranici pozemku (tj. pevnému neměnnému bodu).  

- Chybí kóta vzájemné polohy staveništní komunikace a nově budovaného objektu bytového 

domu. Jaká je vzájemná poloha nově budovaného objektu bytového domu a objektu řadových 

garáží? V příloze číslo 5 jsou objekty umístěny jinak.   

- Objekt řadových garáží zasahuje z velké části do staveništní komunikace. Neovlivní následná 

výstavba objektu řadových garáží (viz příloha 9. Harmonogram) staveništní provoz pro 

vybudování hlavního stavebního objektu?  

- Ve výkresu postrádám vrstevnice. Jakou barvou se obvykle značí? 

- Z jakého důvodu není uvažována plocha zakázané manipulace jeřábu s břemeny nad kanceláří 

stavbyvedoucího, vrátnicí a nad šatnami pro pracovníky? 

 

Příloha č. 5 - Schéma betonáže základových konstrukcí 

- Jaký bude časový odstup v realizaci spodní stavby objektu bytového domu a objektu řadových 

garáží? V příloze č. 3 – Výkres zařízení staveniště zasahují řadové garáže z velké části do 

staveništní komunikace, ve schématech betonáže však nikoliv. Bude v průběhu výstavby po 

staveništi možný průjezd navržené techniky? Nezablokuje se realizací řadových garáží výjezd ze 

staveniště? 

 

Příloha č. 6 – Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce 

- Nesedí číslování jednotlivých bodů KZP a závěrečné tabulky. 

- 2.13 Kontrola štěrkového polštáře – jakým způsobem budou probíhat uvedené zkoušky 

zhutnění? Popište. 

- 3.1 Kontrola geometrie výkopů – jakým způsobem bude probíhat kontrola geometrie výkopů? 

Popište postup. 

 

Příloha č. 7 – Kontrolní a zkušební plán pro monolitické základové konstrukce 

- 1.3 Kontrola přesnosti a připravenosti zemních prací – jakým způsobem bude provedena 

kontrola únosnosti základové spáry? Jaké hodnoty musí být dosaženo pro pokračování dalších 

prací? 

- 1.5 Kontrola betonu – patří kontrola betonu do vstupní kontroly či do mezioperační? Jakým 

způsobem probíhá kontrola čerstvého betonu? Jaké znáte zkoušky?  

- 2.4 Kontrola sestavení bednění – Jak bude kontrolována těsnost bednění? Jak se provede 

utěsnění kritických míst? 

 

Příloha č. 8 – Položkový rozpočet 

- Bylo v rozpočtu počítáno se ztratných materiálů (beton, bednění apod.)? V jakém rozsahu? 

- Jaký způsobem byly stanoveny náklady na zařízení staveniště? Co všechno do těchto nákladů 

patří? 

- Proč byla zvolena pro bytový dům základní sazba DPH 21 %? V jakých případech je v rozpočtu 

uvažováno se sníženou sazbou DPH?  

Závěr: 

Autor Libor Götz prokázal schopnost samostatně řešit problémy v rámci stavebně 

technologické přípravy. Prokázal také, že je schopen získané poznatky a znalosti aplikovat do 
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reálných výstupů. Práce je svým rozsahem na úrovni běžných standardů bakalářských prací a 

odpovídá dosaženému stupni vzdělání autora.  

 

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 ETCS:  

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum:          5. června 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


