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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Příprava a realizace zastřešení bytového domu v Olomouci 

Autor práce: Martin Antal 

Oponent práce: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. 

Popis práce: 

Student Martin Antal vypracoval bakalářskou práci na téma: Příprava a realizace zastřešení 

bytového domu v Olomouci. Předmětem práce je řešení vybraných částí stavebně 

technologického projektu s výstupy v podobě průvodní a souhrnné technická zprávy řešeného 

objektu, situace stavby s řešeními dopravních tras, časový plán, projekt zařízení staveniště, 

technologické předpisy pro provádění jednoplášťové ploché a extenzívní zelené střechy, plán 

zajištění materiálových zdrojů s bilancí pracovníků, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební 

plán, plán bezpečnosti. V rámci jiných zadání nad rámec obvyklých příloh student zpracoval 

položkový rozpočet, schéma konstrukčního řešení vybraných detailů a porovnání alternativního 

řešení střešního pláště. Práce je rozdělena do textové části o 188 stranách a přílohové části s 19 

výstupy. 

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.B.2.6 a): skutečně je na objektu kombinace dvou druhů plošného zakládání? 

• 1.B.8 b): jak je myšleno a technicky navrženo odvádění nevsáknuté vody na staveništi 

do jednotné kanalizace? V situaci ZS neobsaženo. 

• 5.3.1: jaká bude finanční náročnost zvoleného oplocení zařízení staveniště (na základě 

odhadu délky realizace celé stavby)? Jsou i jiné možnosti řešení?  

• 5.3.2: pro staveništní komunikace doporučuji použít frakci 0-32, frakci 16-32 nelze udržet 

dlouhodobě kompaktní ani při maximální míře zhutnění. 
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• 6.3.2: co přesně znamená požadavek na „dostatečně vytvrdnuté a únosné“ vodorovné a 

svislé konstrukce? 

• 6.4.1: realizace plánována na srpen až listopad s odkazem na časový plán, ale 

v harmonogramu je dílo naplánováno na březen až květen.  

• 6.7.5: doplňte postup realizace spádové vrstvy – hladítky přesný spád nelze udržet. Jaké 

„vodící prvky“ lze použít? 

• 6.7.12: jak bude zajištěna tepelná izolace při pokládce proti odfouknutí? 

• 8: pracovníci nepatří mezi materiálové zdroje, jsou jen jedním ze zdrojů (materiál, lidé, 

stroje), název přílohy je jen nevhodně zvolený.  

• 9: str. 112, návrh strojní sestavy je označen jako kapitola č. 7, má však být č. 9. 

• 9.1.1: dle schématů dosahu je záměrem vykládat hydraulickou rukou do hloubky 1 m 

pod terénem? 

• 9.2.1: nejvzdálenější břemeno je mimo nosnost jeřábu – při pohybu po křivce nelze 

interpolovat mezi limitními body nosnosti, nutno vycházet z nejbližšího bodu na zvolené 

křivce směrem dolů, tj. v tomto případě 1,3 t. Toto však nebrání použití zvoleného jeřábu, 

jen by bylo vhodnější jinak umístit jeřáb či břemeno. 

• 11.2: nepovažuji za rozumné citovat tolik stran z legislativních předpisů, doporučil bych 

řešit raději stručnou definicí rizika vycházejícího z požadavků a návrhem opatření. Takto 

by byla práce zúžena o cca 15 stran, které tam jsou vcelku zbytečné. 

 

Přílohová část: 

• jako místo stavby u popisek všech příloh měla být uvedena Olomouc, ne adresa FAST. 

• P2: staveništní přípojku elektro je třeba napojit v rozvaděči (např. hlavní skříň 

s elektroměrem na hranici pozemku), nelze korektně řešit nějakým „T“ kusem odbočkou 

z trasy přípojky. Dále: proč bylo zvoleno řešení staveništních sprch a WC s využitím 

fekálního tanku v porovnání s napojením staveništní přípojkou na kanalizaci? Vzdálenost 

není velká, svažitost z výkresu nelze vyčíst. 

• P4: u detailu by měl být uveden přesný typ vpusti. Počítá se s možností odtoku případné 

vody proniknuvší pod tepelnou izolaci? Jak se bude technologicky klást tepelná izolace 

v místech zešikmeného odskoku? 

• P5: jeřáb se bude pohybovat po křivce dle svého poloměru otáčení, dráhy by bylo 

vhodnější znázornit oblouky nikoliv lomenými přímkami, aby bylo zřejmé, že se na 

určenou pozici opravdu dostane. 

• P10: nutno vysvětli záměr. Je ověřeno, že pro stavbu výrobce spádových klínů dodá pro 

každou plochu jiný spád? I kdyby to bylo teoreticky možné, nejlepší řešení jsou ta 

nejjednodušší – proč nebyl zvolen jednotný spád? 

• P11: co představuje prvek označený jako „ J“?  

• P14: k položce č. 15 chybí dodávka materiálu. Jde o svislou izolaci, objem obsahuje i 

vodorovnou plochu? U pol. 17 je nesprávně započítáno ztratné, to má smysl jen u 

specifikací, u montážních položek ne. V pol. 23, 36, 37 zase prořez chybí. V pol. 33 je 

délka atik 83 m, dodávky v pol. 36 a 37 obsahuji jen 41,5 m. 

• P16: je vhodné kotvit záchytný systém a po něm betonovat spádovou vrstvu? 

Závěr: 

Závěrečná práce je zpracována pečlivě a se značným nasazením studenta. Proti obvyklým 

standardům je hodně rozsáhlá. Kladně hodnotím snahu volit mechanismy dle kritéria nákladů 



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

3 / 3 

a s doložením volby výpočtem a technickými parametry. Z hlediska literatury jsou uvedeny 

pouze technické normy a legislativní předpisy - neřekl bych, že autor nevyužil žádnou jinou 

literaturu, ani internetové zdroje. Celkově práci považuji za zdařilou, navržená řešení jsou 

promyšlená a vzájemně navazují. S ohledem na všechny výše uvedené okolnosti, dotazy a 

připomínky doporučuji závěrečnou práci k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 7. 6. 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


