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Předložená bakalářská práce řeší vybrané části přípravy a realizace na téma „Příprava a 
nástavba kina Máj v Uherském Brodě, stavebně technologická etapa hrubé vrchní stavby“. 
Obsahově se v práci jedná především o zpracování technické zprávy řešeného objektu se 
zaměřením na vybranou technologickou etapu, technologického předpisu pro vybranou tech. 
etapu, řešení organizace výstavby, rozpočet s výkazem výměr, časový plán, návrh strojní 
sestavy, zpracování kvalitativních požadavků na danou a bezpečnost práce. V přílohové části 
je zpracována situace zařízení staveniště se širšími vztahy dopravních tras, položkový 
rozpočet a časový plán. 
 

1) Práci na téma „Příprava a nástavba kina Máj v Uherském Brodě, stavebně 
technologická etapa hrubé vrchní stavby“ jsem prostudovala a mám k ní tyto připomínky:  

 
Připomínky: 
Položkový rozpočet, harmonogram 
 

- Z jakého důvodu nejsou stanoveny VRN? 
- jaké bude využití pracovníků (zařízení staveniště) během technologických přestávek? 
- jakým způsobem byly stanoveny technologické pauzy? 
- jakým způsobem byly stanoveny časové rezervy? 

 
Technologický předpis 

- Jaký způsobem je odvodněna skládka na staveništi? 
- bude použit odbedňovací přípravek? Jaký? Jaké množství? 
- jakým způsobem bude zajištěna pochůzná plocha po uložené armatuře? 
- bude stropní deska rozdělena do dilatačních celků? 
- jakým způsobem se provádí dilatace betonových konstrukcí? 
- postrádám alespoň schéma postupu betonáže, vše je psáno ve velmi obecné rovině 
 

Řešení organizace výstavby 
- jakým způsobem bude řešena staveništní doprava materiálu? Skládka výztuže je cca 

25 m od objektu, jakým způsobem bude přepravována? 
- jakým způsobem byl stanoven počet buněk pro sociální potřeby? 
- jakým způsobem se dimenzují a ověří staveništní přípojky inženýrských sítí? 
-  postrádám popis dopravního a bezpečnostního značení na staveništi a v místě vjezdu a 

výjezdu ze staveniště, rychlostní omezení, upozornění na výjezd a vjezd ze stavby, 
apod., ochrana třetích osob 

- postrádám alespoň orientační množství vzniklého odpadu při dané tech. etapě 
- jakým způsobem byla ověřena únosnost NA s hydraulickou rukou? Graf únosnosti na 

str. 72 je neprůkazný 
- postrádám ověření dosahu čerpadla? Graf str. 78. 

 
Zařízení staveniště 

- šířka komunikace je 3,5 m. jakým způsobem a kde bude řešeno otáčení vozidel? 
- postrádám kóty poloměrů zatáček 
- bylo by vhodné zakreslit pozice jeřábů do samostatného výkresu 
- jakým způsobem budou chráněny staveništní přípojky inženýrských sítí? 



- postrádám napojení míchacího centra na přívod vody 
- chybí legenda barev 
- název dopravních značek není dle platné legislativy 

 
2) Bakalář prokázal schopnost samostatného řešení stavebně-technologických problémů 
spojených s realizací stavebního díla a po stránce obsahové i odborné hodnotím práci kladně, 
bakalář zpracováním této práce prokázal schopnosti a znalosti odpovídající jeho stupni 
vzdělání. 
Doporučuji do budoucna vyhnout se kopírování technických listů výrobce a zaměřit se na 
aplikaci postupu na konkrétní stavbu. 
 
3) Bakalář prokázal své odborné znalosti a míru splnění zadání BP považuji za dostatečnou – 
odpovídá zaměření studenta a plní všechny body zadání dle předpokladů na studenta jeho 
stupně vzdělání kladených. 
 
4) Z hlediska technického se bakalář držel soudobých moderních technologií ve výstavbě, 
použil moderních strojních zařízení a materiálů a k tomuto bodu nemám žádné výhrady. 
Z hlediska ekonomického nebyla práce řešena na příliš vysoké úrovni, ekonomické hledisko 
je bráno pouze okrajově, není doloženo. 
 
5) Pro zpracování BP dle mého názoru byly použity platné zákony, vyhlášky a normy, z mého 
pohledu nelze po této stránce práci nic vytknout. 
 
6) Formální úroveň odpovídá vzdělání a zvyklostem studenta, v tomto bodu nemám větších 
výhrad ke zpracování, pouze bych velmi důrazně doporučila s časovým odstupem přečíst 
texty kvůli občasným textovým a stylistickým chybám – student v práci má chyby v textech.  
7) Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce ji 
hodnotím známkou dle ECTS: 
 
 

Klasifikační stupeň ECTS:       D/2,5 
 

        …………………………………… 
V Brně dne 29.5.2013          Podpis  
 
Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň 
ECTS A B C D E F 

Číselná 
klasifikace 

1 1,5 2 2,5 3 4 

 


