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Posuzovaná bakalářská práce studenta Petra Sáčka řeší vybranou technologickou etapu 
vybrané stavby a nese název „Provádění nosných konstrukcí (svislé a vodorovné) 
bytového domu ve Starém Brně“. 

Práce byla zpracována v rozsahu: technická zpráva řešeného objektu se zaměřením na 
vybranou technologickou etapu, situace širších vztahů dopravních tras, výkaz výměr, TP pro 
vybranou etapu, řešení organizace výstavby, časový plán, návrh strojní sestavy, kvalitativní 
požadavky a jejich zjištění, BOZP a v rámci jiného zadání bylo řešeno využití ISOKORB 
nosníků. 

Po prostudování práce jsem dospěl k názoru, že by měly být zodpovězeny následující 
otázky a poukázáno na nedostatky, které práce obsahuje.  

Textová část 

Dokument A.1 
1) V objektu se hovoří o návaznosti na okolní zástavbu, byla řešena dilatace nově 

budovaných stěn od stávajících sousedních objektů? 
 
Dokument A.4.1 
2) Technologický postup by mohl být popsán důkladněji a vlastními slovy, jedná se o 

zkopírovaný text z podkladů udaných výrobci zdících systémů bez uvedení citace. 
 
Dokument A.4.2 
3) Bod 3.2 - Student uvádí, že doprava bude prováděna pomocí výtahu, tento není 

uveden ani ve strojní sestavě ani ve výkresu ZS. 
4) Dle TP bude provedeno odbednění až po 28 dnech, lze nějakým způsobem provést 

ekonomičtější řešení? 
5) U personálního obsazení by bylo vhodné uvést požadavky na průkazy a certifikace 

jednotlivých pracovníků. 
 

Dokument A.5 
6) Jakým způsobem bude proveden odvod dešťových vod ze staveniště a jak bude 

provedena likvidace případných nebezpečných látek, které mohou uniknout ze 
stavebních a dopravních strojů, bude nutné čištění vozidel při výjezdu ze staveniště? 

 

Přílohová část 
Příloha B.1 
7) Zakázaný manipulační prostor jeřábu doporučuji vymezit i nad buňkami s pohybem 

osob, nejen mimo ohraničené staveniště. 



8) Jeřáb je zakótován pouze v jednou směru, rovněž i některé jiné prvky ZS by bylo 
vhodné pevně umístit ve výkresu. 

9) Z výkresu není zřejmé, jak bude fungovat doprava přes průjezd nově budovaným 
objektem. Vyhoví jeho výška dopravovaným prvkům, bylo zjišťováno? 

10) Jakým způsobem bude dopraveno silo na stavbu, vyhoví průjezdové podmínky? 
11) Inženýrské sítě - při provádění nosných konstrukcí budou již do objektu přivedeny IS? 

Staveništní čerpadlo, buňky atd. na jihovýchodní straně stavby jsou napojeny z 
objektu, který je právě ve výstavbě? 

12) Ve výkresu není uvedena plocha pro umístění nádob nebo kontejnerů na stavební a 
komunální odpad vzniklý při výstavbě. 

 

Příloha B.2 
13) V rozpočtu je uvedena tepelná izolace z desek fasádního EPS tl. 100 mm, v technické 

zprávě je uvedeno zateplení kamennou. vatou tl. 140 mm, nutno uvést do souladu - žb 
stěna zateplená 100 mm EPS pravděpodobně nevyhoví podmínkám na součinitel 
prostupu tepla. 

Závěr 

Student prokázal schopnost samostatného uvažování při řešení stavebně-technologických 
problémů a odborné znalosti v dané problematice. 

Předložená práce dle mého názoru splňuje požadavky uvedené v zadání bakalářské práce. 
Výše zmíněné připomínky a dotazy jsou pouze doplňujícího charakteru. Dle rozsahu a 
zpracování shledávám práci na dostatečně kvalitní úrovni odpovídající stupni vzdělání 
studenta. 

Po formální i grafické stránce je práce vypracována na velmi kvalitní úrovni. 

V bakalářské práci jsou uvedeny platné předpisy. 

Student využil ke zpracování bakalářské práce dostupnou výpočetní techniku a specializovaný 
software. Tímto krokem prokázal, že použité programy ovládá na požadované úrovni studenta daného 
oboru.  

Hodnocení 

Vzhledem k rozsahu a zpracování výkresové a textové části předložené dokumentace 
hodnotím BAKALÁŘSKOU PRÁCI studenta Petra Sáčka známkou: 

 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 

 

V Brně dne  9.6.2014 ................................................... 

Podpis 

Klasifikační stupnice 
Klas. stupeň ECTS A B C D E F 
Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


