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Studentka Beáta Kvapilová měla za úkol zpracovat bakalářskou práci na téma: 
 „Stavebně technologická etapa založení obytného souboru ve Křtinách“. 

 
1) Po prostudování bakalářské práce vypracované na dané téma mám tyto otázky a 
připomínky: 
Textová část: 

- str. 18 - jedná se o novostavbu - základní bilance stavby by měla být 
součástí zprávy. 

- str. 20 - C - okolo pozemku vedou IS - jaká jsou ochranná pásma těchto 
vedení. 

- str. 29 - chybí body technické zprávy B5 až B8. 
- str. 41 - postrádám podrobnější popis převzetí staveniště - jedná se o první 

a druhou etapu výstavby, tj. zemní práce a založení stavby. 
- str. 41 - je zmíněno provedení hydrogeologického průzkumu až před 

prováděním zemních prací - jak je tento krok myšlen? 
- str. 41 - bod 4.1 - jaké klimatické podmínky budou práce ovlivňovat 

z hlediska nasazení těžkých strojů? 
- str. 45 - bylo by vhodné přesně určit plochu snímané ornice - schématem 

nebo popisem. 
- str. 46 - jaké a kolik výškových úrovní budou mít lavičky? 
- str. 49 - 7.13 - je zmíněno rypadlo Catterpillar 474F - ale není v kapitole 

6.1 Stroje. 
- str. 51 - 9 - jaká vyhláška řeší bezpečnost práce s těžkou mechanizací? 
- str. 60 - 4.1 - postrádám určení klimatických podmínek pro betonáž, 

případně zmíněné opatření pro betonáž mimo daný teplotní interval. 
- str. 64 - 7.2 - postup provedení bednění by měl být součástí tohoto TP. 
- str. 71 - 8.3 - co za údaj udává zmíněná „rovnost“ povrchu? 
- obecně - jaké konzistence mají být použité betonové směsi? Co o 

konzistenci směsi rozhoduje? 
- str. 85 - B.3 - postrádám posouzení objektů ZS na konkrétní počty 

pracovníků. 
- str. 95 - bez doplnění časového nasazení strojů v návaznosti na 

harmonogram lze tuto přílohu považovat jen za katalog strojů. 
- str. 106 - jaká je max. čerpací vzdálenost/výška stroje? 
- grafická kvalita obrázků v KZP je nedostatečná. 
- str. 136 - 2.4.5 - je zkouška Schmidtovým kladívkem průkaznou zkouškou 

pevnosti betonu v tlaku? 
Přílohy: 
 B1 

- odpovídá situace požadavkům na daný typ dokumentace daným vyhl. 62/2013? 
 



 B2.2-2.4 
- dle zákresu je na trase potencionálně „kritických“ míst více - proč byly 

posouzeny takto jen uvedené? 
 B3 

- jaký tvar bude mít půdorysná dosahová křivka rypadlo-nakladače? je 
tento stroj schopen pracovat z jednoho místa v rozsahu 360°, pokud 
křivku vztáhneme k místu osy rýpacího ramene? Postrádám naznačení 
pojezdu stroje. 

 B5 
- jaká je výška a objem deponie ornice? 
- jaký byl důvod pro umístění plochy 7 takto? Co zde bude uloženo? 
- z čeho jsou provedeny zpevněné plochy? 
- co je prvek označený číslem 17 v obrysu stavební jámy? 
- plocha staveniště je „zrcadlově“ plochá? 
 

2) Studentka prokázala dobré schopnosti řešení stavebně - technologických  problémů spojených 
s realizací stavebního díla. Bakalářka zpracováním této práce prokázala znalosti a schopnosti 
odpovídající jejímu stupni vzdělání.  
 
3) Studentka prokázala své odborné znalosti a míru splnění zadání BP považuji za 
dostatečnou – odpovídá zaměření studenta a plní všechny body zadání dle předpokladů na 
studentku jejího 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 dobrá - pouze doporučím příště si dát větší pozor na textové 
chyby - překlepy a nespisovné, netechnické výrazy. Celkově se jedná o zdařilou práci, svým 
rozsahem a kvalitou splňuje požadavky kladené zadáním bakalářské práce. Výtku mám 
pouze k rozsahu zpracování - dané téma bylo možné doplnit o schémata provádění - pojezdů 
strojů, výkresy výkopů a další. Rozsah práce na toto téma mohl být tedy o něco větší. 
 
7) Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce ji 
hodnotím známkou dle ECTS: 
 
Klasifikační stupeň ECTS:          C/2 

 
 
 

V Brně dne           10.6.2015        
              Podpis  
Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň 
ECTS A B C D E F 

Číselná 
klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


