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Předložená bakalářská práce řeší vybrané části přípravy a realizace na téma „Stavebně 

technologická etapa provádění podlah v přístavbě administrativně-výrobního objektu v 

Kroměříži “. Obsahově se v práci jedná především o zpracování technické zprávy řešeného 

objektu se zaměřením na vybranou technologickou etapu, technologického předpisu pro 

vybranou technologickou etapu, řešení organizace výstavby, výkaz výměr, časový plán, 

položkový rozpočet, návrh strojní sestavy, zpracování kvalitativních požadavků na danou a 

bezpečnost práce. V přílohové části je zpracována situace zařízení staveniště a časový a 

finanční plán.  

 

1) Práci na téma „Stavebně technologická etapa provádění podlah v přístavbě 

administrativně-výrobního objektu v Kroměříži“ jsem prostudoval a mám k ní tyto 

připomínky:  

 
Připomínky: 

 

Harmonogram, rozpočet 

- Jakým způsobem byly stanoveny VRN? 

- Jakým způsobem byly stanoveny rezervy v časovém plánu? 

- Jakým způsobem byly stanoveny technologické pauzy? 

 

Technologický předpis 

 - co vše obsahuje dodací list drátkobetonu? 

- jakým způsobem bude nakládáno s odpadem, který vznikne při výstavbě- ve výkrese 

ZS nejsou zakresleny odpadové kontejnery? 

- jakým způsobem se posuzuje hluk při výstavbě dle zmíněného Nařízení vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- kde bude na staveništi připravována plast malta? 

 

Řešení organizace výstavby, Zařízení staveniště 

- Str 84- postrádám ověření únosnosti NA s hydraulickou rukou v grafu únosnosti 

- jakým způsobem bude zajištěn pohyb autodomíchávače po staveništi? Je prostor 

dostatečný pro otočení vozidla? 

- Postrádám ověření širších dopravních tras, zejména ověření poloměrů zatáček 

 

 

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. 

 

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 byla práce řešena dostatečně. 

 

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:      A/1 

 

        …………………………………… 

V Brně dne 29.5.2013          Podpis  

 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň 
ECTS A B C D E F 

Číselná 
klasifikace 

1 1,5 2 2,5 3 4 

 


