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Bakalářská práce se zabývá výstavbou hrubé vrchní stavby výrobní haly v areálu firmy SIWE 
a.s. v Olomouci. 

Práce je zpracována v rozsahu dle zadání a je rozdělena do tematických kapitol. Formální 
hledisko technologické etapy hrubé vrchní stavby je řešeno v kapitolách technická zpráva, 
situace stavby s širšími dopravními vztahy a technická zpráva zařízení staveniště. Dále se 
práce zabývá popisem technologie provádění montovaného železobetonového skeletu, 
postupem provádění zděné konstrukce, zateplením objektu a klempířskými pracemi. 
Technologické předpisy jsou doplněny kontrolními a zkušebními plány, kapitolou řešící 
zásady BOZP a katalogem použitých strojů a mechanismů. Závěrem práce je porovnání a 
ekonomické zhodnocení dvou materiálových variant zateplení objektu.  

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

Textová část: 
1. Str. 37 – kap. Materiál – Bylo by vhodné uvést i tzv. doplňkový materiál. 
2. Na str. 39 je uvedena max. rychlost větru 8 m/s a na str. 139 10 m/s, která z uvedených 

hodnot je správně a proč? 
3. Může vazačské práce provádět jakýkoliv pomocný pracovník? Jaká je pracovní náplň a 

profesní odbornost pracovníků uvedených na str. 62? 

Přílohová část: 
Výkresová část: 

4. Zařízení staveniště – proč nejsou IS zařízení staveniště napojeny na nové přípojky, ale 
jsou napojený přímo na hlavní rozvodný řád, toto řešení by mohlo způsobit komplikace 
při získávání souhlasu od majitele IS. 

5. Jak je řešeno uložení el. vedení v místě příjezdové brány, nemohlo by dojít k jeho 
poškození? 

6. Je nezbytné, aby plocha téměř celého staveniště byla zpevněna betonovými panely? 
 
Student prokázal schopnost samostatného řešení stavebně technologických problémů. Přístup 
k vypracování bakalářské práce je precizní a je zde patrná orientace studenta v dané 
problematice. Předložená práce splňuje svým rozsahem a způsobem zpracování požadavky 
uvedené v zadání bakalářské práce. 

Z hlediska technického a ekonomického posouzení neshledávám v práci závažné chyby. Při jejím 
vypracování byly zohledněny platné právní předpisy a s problematikou související noremní 



ustanovení. Po formální i grafické stránce je práce zpracována na velmi dobré úrovni. Je zřejmé, že 
student k vypracování této práce přistupoval velmi zodpovědně.  

S ohledem na rozsah a zpracování výkresové i textové části předložené dokumentace 
hodnotím bakalářskou práci studenta Michala DREXLERA známkou: 

 
 

Klasifikační stupeň ECTS:      A/1   
 

 
 
 
V Brně dne:       11. 6. 2014       ______________________ 
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Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


