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 Student Michal Družbík měl za úkol zpracovat bakalářskou práci na téma: 

 „ Stavebně technologická studie stavby bytového domu v Miškovicích“. 

 

Práce je zaměřena na problematiku realizace zděného bytového domu v obecní zástavbě. 

Ve své práci student vypracoval  technologickou studii realizace hlavních stavebních etap 

bytového domu jako jsou zemní práce, základy a hrubá vrchní stavba. Dále se ve své práci 

student zabýval, časovým a finančním plánem výstavby, koncepcí staveništního provozu, 

problematikou BOZP, kontrolním a zkušebním plánem pro provedení montované stropní 

konstrukce, položkový rozpočet a výkaz výměr pro hrubou stavbu, technologický předpis  

 

1) Po prostudování bakalářské práce vypracované na téma „Stavebně technologická studie 

stavby bytového domu v Miškovicích": 

 

Připomínky:  

Stavebně technologická studie realizace hlavních technologických etap pro zadaný objekt: 

- v časti 1.3.3.izolace proti zemni vlhkost a zděné konstrukce u bodu 

osazení překladu není popsáno zda bude mezi překlad vložena tepelná 

izolace či nikoli, 

- z části 1.3.3.2 ztužující žb věnec není zřejmé jak bude provedeno tepelné 

odizolování věnce, 

- z charakteristiky použitých materiálů   části 1.3.3.5 není  zřejmé jaký druh 

dřeva bude na konstrukci krovu použit, 

- ve výpisech materiálů nejsou vypsány všechny materiály,které jsou 

použity při provádění jednotlivých technologických etap, 

 

3. základní koncepce staveništního provozu: 

- jakým způsobem bude provedeno odvodnění staveniště do stávají 

kanalizace, 

- z části 3.9 ochrana životního prostředí při výstavbě není zřejmé v jakém 

časovém rozmezí budou provádění stavební práce, 

 

Zařízení staveniště a další přílohy: 

- na výkrese 02 Zemní práce - skrývka ornice je znázorněn prosto pro 

uskladnění ornice jeho plocha je 30m
2
 a v popise je výška pro skladování 

1,5m, celkový uskladněný objem ornice je tedy 45m
3
  v popisu je 75m

3
 

-  z výkresu zařízení staveniště není zřejmá šířka brány sloužící pro vjezd 

na staveniště 

- proč není na výkrese zařízení staveniště veden rozvod vody pro potřeby 

staveniště souběžně s elektrickým vedení pro potřeby staveniště,  

 



2) Student prokázal dobré schopnosti řešení stavebně - technologických  problémů 

spojeních s realizací stavebního díla. Práce byla podrobně zpracována. Bakalář zpracováním 

této práce prokázal velmi dobré znalosti a schopnosti odpovídající jeho stupni vzdělání.  

 

3) Student prokázal své odborné znalosti a míru splnění zadání BP považuji za velmi dobrou 

– odpovídá zaměření studenta a plní všechny body zadání dle předpokladů na studenta jeho 

stupně vzdělání kladených. 

 

4) Při své práci student použil soudobých moderních technologií výstavby a použil moderní 

strojní zařízení.  

 

5) Při vypracování bakalářské  práce byly použity platné normy, zákony a vyhlášky. 

 

6) Formální úroveň práce je dobrá. Celkově se jedná o zdařilou práci, svým rozsahem a 

kvalitou splňuje požadavky kladené zadáním bakalářské práce. 

 

7) Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce ji 

hodnotím známkou dle ECTS: 

 

   

Klasifikační stupeň ECTS:          B/1,5 

 

 

 

 

V Brně dne           2.6.2014   

              Podpis  

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň 

ECTS 
A B C D E F 

Číselná 

klasifikace 
1 1,5 2 2,5 3 4 

 


