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Posuzovaná bakalářská práce studenta Jiřího Patloky řeší vybranou technologickou etapu 
vybrané  stavby a nese název „STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ STUDIE VÝSTAVBY 
PENZIONU“.

Práce byla  zpracována v rozsahu:  technická  zpráva  řešeného  objektu se zaměřením na 
vybranou technologickou etapu, technologická studie realizace hlavních technologických etap 
pro zadaný objekt, časový a finanční plán,  základní koncepce staveništního  provozu, výkaz 
výměr, technologický předpis, BOZP a v rámci jiného zadání student řešil strojní sestavu pro 
vybraný proces.

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

Textová část
1./ Jaké jsou zásady ukládání ornice na staveništi?

2./ Jaké paramatery jsou kontorvolány pře přejímce betonu na dodacím listu?

3./ Jaké jsou zásady hutnění betonu s ponorným vibrátorem?

4./ Jak bude při výstavbě zjištěno, zda betonové konstrukce dosáhly požadované hodnoty 

pevnosti, pro pokračování prací?

5./ Jak bude nakládáno s odpady vzniknutých při bourání, výstavbě? Jak bude zajištěno 

třídění odpadu?

6./ Jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost pracovníků při práci ve výškách?- např při 

montáži ŽB věnce

7./ Jak byl stanoven počet staveništních buněk pro potřeby ZS?

8./ V rozpočtu postrádám položku „přesun hmot“ u jednotlivých dílů

9./ Jak byla stanovena hodnota VRN?

Přílohová část
Příloha P04
1./ Doporučuji zvolit jiné grafické znázornění situace stavby, není zde jasné co je katastr, 
co je komunikace atd. Je tedy obtížné se v ní zorientovat.

2./ Je zde vyšrafována  část  – zřejmě  zpevněná plocha  bez jakéhokoliv  popisu,  součástí 
zadání  je  rovněž  „základní  koncepce  staveništního  provozu“,  toto může  mít  návaznost 
např. na budoucí zpevněné plochy např. pro parkování – tyto rovněž nejsou ve výkresu 
srozumitelně zobrazeny.



Příloha P05

3./ Zakázaný manipulační prostor doporučuji rozšířit i nad prostory pohybu pracovníků – 
např. nad buňkami, případně i nad vlastním pozemkem mimo oplocení stavniště.

4./ Bylo  nějak prokázáno, že se autojeřáb dostane do obou uvedených poloh (poloměry 
zatáček, šířka brány, vzdálenost od skládky materiálu)? 

5./ Ve výkrese postrádám vyznačení břemen použitých pro dimenzování autojeřábu.

6./ Ve skladových buňkách (č.7) není nutné připojení na el. síť?

7./ Ve výkrese postrádám umístění autočerpadla.

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 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 Jiřího Patloky známkou:

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5

V Brně dne  9.6.2015 ...................................................

Podpis

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


