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Bakalářská práce se zabývá řešením stavebně technologické etapy hrubé vrchní stavby 
autosalonu TOP CENTRUM car v Hodoníně. 

Práce je zpracována v rozsahu dle zadání a je rozčleněna na dvě základní části. Stavebně 
technologická část je dále rozdělena do tematických kapitol řešících Technickou zprávu 
stavby, Technologický předpis pro provádění ocelové nosné svislé konstrukce a 
Technologický předpis pro provádění střešního pláště. Postupy jsou doplněny kontrolními a 
zkušebními plány. V dalších kapitolách je rozvedena problematika zásad organizace 
výstavby, řešení BOZP na stavbě a souhrn použitých strojů.    

Bakalářskou práci jsem prostudovala a mám k ní několik připomínek, které doporučuji 
objasnit při obhajobě bakalářské práce. 

Textová část: 
1. Str. 35 – Text je zkopírován ze stránek firmy KOVOTRADE Group, ale citace nebo 

alespoň odkaz na uvedenou stránku není mezi zdroji uveden, proč (to stejné platí pro cca 
50% textu v TP pro provádění ocelové konstrukce)? Dále v daném bodě není uvedeno, 
jakým způsobem bude sekundární doprava probíhat? Str. 49 – Opět není uvedeno, jak 
bude prováděna sekundární doprava. 

2. V pracovním postupu chybí popis sestavování konstrukce. Kdy, jak a kam se který prvek 
umisťuje, kde se začíná provádět montáž apod.? 

3. Z jakého důvodu není text v TP pro provádění střešního pláště označen jako citace, když 
je zkopírován z technické příručky pro panely Kingspan? Minimálně by bylo vhodné za 
text uvést zdroj! 

4. Bylo by vhodné doplnit ověření únosnosti zvoleného zvedacího mechanismu. 
5. V kapitole pojednávající o BOZP by bylo vhodné doplnit vlastní opatření na stavbě. 
6. Text kapitoly 4. bod 4.1 je opět celý zkopírován, proč není uveden jako citace nebo 

alespoň odkaz na zdroji? 
7. Porovnání na str. 147 by bylo vhodné doplnit zmiňovanou kalkulací. Z daného textu není 

jasné, jak bylo dosaženo uvedených závěrů. 

Přílohová část: 
8. V časovém plánu je zmíněna montáž lehkého lešení, avšak v textové části není. 

K montáži čeho bude lešení použito? 
9. Ve výkresu ZS by bylo vhodné doplnit zakázaný manipulační prostor pohybu jeřábu 

s břemenem. 
10. Jak bude zajištěno bezpečné vedení staveništních IS pod staveništní komunikací? 
 



Dle mého názoru předložená bakalá
na použití cizích zdrojů informací a 

Pokud odhlédneme od uvedených nesrovnalostí
splňuje svým rozsahem a způ
práce.  

Z hlediska technického a ekonomického posouzení neshledávám v
formální a grafické stránce je práce vypracována 
stavebně technologických problém

S ohledem na rozsah a zpracování výkresové 
hodnotím bakalářskou práci student
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Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B 

Číselná klasifikace 1 1,5 

 

bakalářská práce vykazuje závažné citační nedostatky
informací a materiálů.  

od uvedených nesrovnalostí, mohu konstatovat, že p
uje svým rozsahem a způsobem zpracování požadavky uvedené v

ekonomického posouzení neshledávám v práci závažné
grafické stránce je práce vypracována obstojně. Student prokázal schopno

technologických problémů. 

rozsah a zpracování výkresové i textové části předložené dokumentace 
práci studenta Michala PECHÁČKA známkou: 

Klasifikační stupeň ECTS:      D/2,5   
 

     ______________________
          

C D E F 

2 2,5 3 4 

nedostatky s ohledem 

mohu konstatovat, že předložená práce 
požadavky uvedené v zadání bakalářské 

ávažné chyby a i po 
prokázal schopnost řešení 

edložené dokumentace 

______________________ 
    Podpis  


