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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Domov pro seniory, technologická etapa zakládání 

Autor práce: Lukáš Bernatík 

Oponent práce: Ing. Václav Venkrbec 

Popis práce: 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na řešení technologie výstavby etapy zakládání pro 

objekt domova pro seniory, který byl navržen jako změna stavby mateřské školy v Antošovicích 

u Ostravy. Práce obsahuje technologický přepis pro provádění zakládání objektu, řešení zařízení 

staveniště, návrh strojní sestavy, kvalitativní požadavky pro danou etapu, bezpečnost práce a 

další části dle přílohy zadání, které bylo předáno autorovi 30. 11. 2020 vedoucí práce, kterou je 

Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. 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 bakalářské práce: 

1 – Technická zpráva se zaměřením na technologickou etapu 

- Za předpokladu, že je v této technické zprávě čerpáno z podkladové dokumentace, bylo by 

vhodné uvést zdroj, resp. které části byly převzaty (jedná se jak o původní znění, tak o případný 

přepis vlastními slovy). 

 

2 – Situace se širšími vztahy dopravních tras 

- Kap. 2.2: V rámci terminologie uvádíte bagr, ve strojní sestavě je rypadlo. Bylo by vhodné zvolit 

vhodnější z nich a sjednotit termíny. 
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- Kap. 2.4: Není jasné, zda byla doprava posuzována i z hlediska hmotnosti strojů. Kde naleznete 

max. přípustné zatížení mostů? 

 

4 – Technologický předpis 

- Kap. 4.1.3: Je uvedena třída průsaku pro vodonepropustný beton. Jaký měřící parametr se pro 

tuto charakteristiku nepropustnosti betonu váže a jak se laboratorně testuje? 

- Kap. 4.2.1: Jaký koeficient nakypření zeminy byl uvažován pro jednotlivé druhy zemin? 

- Kap. 4.2.2: Specifikaci betonové směsi (C30/37 XA2) v tabulce 2 nepovažuji za dostatečnou. 

Jaké další parametry je nutno uvést pro kompletní specifikaci? 

- Kap. 4.2.2: Jak byla stanovena hmotnost výztuže? 

- Kap. 4.2.2: U podkladního betonu je uvedeno ztratné 8 %. Jak byla tato hodnota stanovena? 

Jaké ztratné odhadujete u betonu pro bílou vanu? 

- Kap. 4.2.2: Jaká je spotřeba odbedňovacího přípravku? 

- Kap. 4.6.1: Je uvedeno, že pomocný dělník může být osoba starší 15 let. Jaké omezení práce 

musí být dodrženo u nezletilých osob? 

- Str. 59: Armování desky pod výtahem: Je uvedeno, že bude svařována nebo vyvázána. Bylo by 

vhodné vybrat pouze jednu variantu. 

Str. 60: Je uvedeno hutnění v jednotkách kg / cm2. Uveďte normu (typ zkoušky), podle které se 

bude hutnění kontrolovat a příslušnou jednotku. 

- Postrádám kapitolu k ošetřování betonu. Bylo by vhodné stanovit třídu ošetřování jako 

procentní hodnotu finální pevnosti betonu dle Tabulky 4 normy ČSN EN 13670. Případně 

stanovte časový údaj dle Tabulek F.1 až F.3 totožné normy. 

 

5 – Zařízení staveniště 

- Kap. 5.4.1: Je zvolena přípojka vody DN 40. Proč byla zvolena tato dimenze? Dle výpočtu vyhoví 

mnohem menší dimenze. 

 

Přílohová část bakalářské práce: 

Výkres č. D03: Detail rohu bílé vany: 

- Proč je spodní hrana svislého tepelného izolantu na rozhraní základové desky a stěn? Jak bude 

probíhat vytvoření hutněného násypu pod izolantem? Proč je na izolant aplikována nopová folie 

a jak bude ukončena v tomto místě? 

 

Výkres č. V01: Výkres zařízení staveniště 

- Staveništní komunikace má šíři 4,35 m. Jaká je min. šíře jednoho jízdního pruhu staveništní 

komunikace? 

- Jak zajistíte bezpečný průchod pracovníků, kteří přicházejí do práce (tzn. prozatím bez OOPP), 

když chodník k zázemí vede staveništěm, na kterém již může být v tuto chvíli prováděna 

stavební činnost? 

- Ze šrafování zpevněných ploch není zřejmé, které plochy jsou komunikace a které jsou 

zpevněné plochy ostatní. 

- Pro stavbu jsou znázorněny dva rozvaděče (v situaci ZS ozn. č. 4 a č.5). Bude tedy probíhat i 

dvojí měření spotřeby elektrické energie? V případě, že ano, je to rozumné? 

- Proč je oplocena jihovýchodní část staveniště, na které se nic nenachází? 

- Kontejner č. 4 (WC + sprchy) je nazván jako sociální – toto není správně užité rozdělení objektů 

ZS. Je to kontejner hygienický, naopak sociální jsou kontejnery č. 1 a č. 3. 
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- Není zřejmé, kde bude situováno parkování vozidel stavby (stavbyvedoucí, TDS, koordinátor 

BOZP atd.)? 

 

Příloha P1: Položkový rozpočet 

Je uvedena sazba DPH 21 %. To je v rozporu s § 48, odst. 5. Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z 

přidané hodnoty v souvislosti s definicí sociálního bydlení. 

Závěr: 

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

obsahové, tak odborné. 

Práce je podrobně a do odpovídajících detailů a dobře koncipována z hlediska technického 

řešení. Autor splnil všechny body dle přílohy zadání práce. 

Textová část práce je obsáhlá, jasná a přehledná, bez gramatických chyb. 

Výkresová část splňuje veškerá kritéria pro stavebně technologický projekt včetně přehledných 

schémat a výkresů. 

Autor se rovněž zamyslel nad časovým plánováním stavebních prací včetně vyřešení stavebně 

technologických vazeb. 

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

termínu odevzdání práce a autor uvedl použité zdroje formou bibliografických citací, avšak 

převážně pouze legislativní povahy. Odborná literatura je využita velmi zřídka. 

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

výstupů prostřednictvím práce, která svým rozsahem splňuje veškeré 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: B / 1,5 

Datum:  10. června 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


