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Bakalářská práce se zabývá řešením stavebně technologické etapy hrubé vrchní stavby 
výrobní haly v Černé Hoře. 

Práce je zpracována v rozsahu dle zadání a je rozdělena do jednotlivých kapitol. Formální 
stránka technologické etapy hrubé vrchní stavby je řešena v kapitolách Technická zpráva 
řešeného objektu a v kapitole Řešení organizace výstavby. Dále práce podrobně rozvádí 
zhotovení nosné konstrukce haly a technologický postup provádění hydroizolace zastřešení 
objektu. Technologické předpisy jsou doplněny kontrolními a zkušebními plány, kapitolou 
řešící zásady BOZP na stavbě, návrh strojní sestavy a volbu zvedacího mechanismu.  

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

Textová část: 
1. V textu se velmi často vyskytuje doporučení provádět měření a kontroly dle neplatné 

legislativy, případně dle neplatných norem. Z jakého důvodu je volena tato varianta? 
2. V kapitole doprava (např. str. 48) by bylo vhodné doplnit i způsob přepravy doplňkového 

materiálu. Jak bude tento materiál skladován? V případě skladování ocelových prvků, 
jaká je max. povolená výška „stohu“? 

3. Z jakého důvodu byla zvolena kombinace minerální vlny a EPS ve skladbě střechy? 
4. Opravdu je nezbytné nechat asfaltové pásy 2 – 3 hod „odležet“? Je uvedený způsob 

natavování pásů (str. 67) vhodný s ohledem na bezpečnost při práci – přitlačování nohou 
apod.? 

5. Proč je nutné přerušit práce ve výšce při rychlosti větru větší jak 10 m/s? Na str. 118 je 
uvedena jiná hodnota. 

6. Personální obsazení – u složení pracovní čety je vhodné uvést odpovědnost jednotlivých 
pracovníků, resp. jejich pracovní náplň a odbornou způsobilost. 

7. Osazování schodnice v administrativní budově je řešeno až po osazení stropnic. Nebylo 
by jednodušší nejdříve osadit schodnici? 

Přílohová část: 
Časový plán: 

8. Z jakého důvodu není časový plán vypracován pro celou technologickou etapu hrubé 
vrchní stavby, jak je uvedeno v zadání BP? 

9. V textové části je kladen důraz na provádění zastřešení po záběrech. Z jakého důvodu 
není tento způsob realizace zohledněn i v časovém plánu? 

10. Opravdu bude montáž schodnic trvat jeden den? Není to příliš dlouho? 



11. Realizaci zastřešení dle č
uvedena pracovní četa složená ze 4 izolatér
nasazení pracovníků stejné? 

12. Proč nebude na výrobní hale provád
 
Výkresová část: 

13. Z jakého důvodu nebyla dopln
práce? 

14. Řešení ZS předpokládá zábor chodníku a 
tuto skutečnost investor povinen ohlásit?

15. Jak bude zajištěno bezpečné vedení staveništních IS pod staveništní komunikací
 
Dle mého názoru předložená 
především o odkazování na neplatnou
uveden rozsáhlý výčet použitý

Odhlédneme - li od výše uvedených skute
schopnost samostatného řešení stavebn
bakalářské práce přistupovala zodpov

Předložená práce splňuje svým rozsahem a zp
v zadání bakalářské práce. Z
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