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 Studentka Veronika Hamerníková měla za úkol zpracovat bakalářskou práci na 
téma: „P řestavba zemědělského objektu na domov pro seniory v obci Dubné“. 
 
Práce je zaměřena na problematiku realizace přestavby zemědělského objetu na domov pro 
seniory v obecní zástavbě. 
 
Ve své práci studentka řešila objektu se zaměřením na vybranou technologickou etapu, 
situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, oceněný soupis prací a dodávek s výkazem 
výměr pro zadanou technologickou etapu, časový plán, plán BOZP, řešení organizace 
výstavby a environmentální požadavky. Dále studentka ve své práci zpracovala 
technologický předpis provádění podřezání zdiva, pro provádění hydroizolací, pro 
provádění sanačního systému a sanačních omítek. 
  
 
1) Po prostudování bakalářské práce vypracované na téma „Přestavba zemědělského objektu 
na domov pro seniory v obci Dubné" mám tyto připomínky:  
Zařízení staveniště pro technologickou etapu 

- v části 2.2.2 vnitrostaveništní doprava je napsáno, že staveništní 
komunikace bude provedena z recyklátu, není zde popsána frakce 
kameniva ani tloušťka vrstvy recyklátu, 

- na výkrese B.8 situace zařízení staveniště nejsou zakresleny nájezdové 
poloměry pro vjezd na staveniště, 

- na výkrese B.8 situace zařízení staveniště nejsou zakreslena nápojná místa 
kanalizace, vodovodu a elektrické energie na stávající inženýrské sítě 

- na výkrese B.8 situace zařízení staveniště není patrné umístění hlavního 
staveništního rozvaděče, 

- na výkrese B.8 situace zařízení staveniště není zakótováno umístění  
dvoukřídlé brány, 

- z výkresu B.8 situace zařízení staveniště není zřejmé, proč bylo zvoleno 
umístění zpevněné plochy pro silo na východ od rekonstruovaného 
objektu,  které má za následek delší staveništní rozvody vody a hektické 
energie. 

- jakým způsobem je řešen přechod vedení energií pro potřeby zařízení 
staveniště jdoucí přes stávající komunikaci - H, 
 . 

další přílohy 
- v příloze B.1 spotřeba elektrické energie a vody je uvažováno s 5 

pracovníky ve výpočtu vody pro hygienické účely v grafu potřeb 
pracovníku je nejvyšší počet pracovníků 10, 
 

2) Studentka prokázala velmi dobré schopnosti řešení stavebně - technologických  problémů 
spojeních s realizací stavebního díla. Práce je velmi podrobně zpracována. Bakalářka 



zpracováním této práce prokázal velmi dobré znalosti a schopnosti odpovídající jeho stupni 
vzdělání.  
 
3) Studentka prokázala 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 studentka použila soudobých moderních technologií výstavby a použila 
moderní strojní zařízení.  
 
5) Při vypracování bakalářské práce byly použity platné normy, zákony a vyhlášky. 

 
6) Formální úroveň práce je velmi zdařilá. 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 
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