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Student Pavel Ešpandr měl za úkol vypracovat bakalářskou práci na téma: „Dům pro seniory 
Žitětín – realizace hrubé vrchní stavby“. 

Práce je zaměřena zejména na problematiku realizace hrubé vrchní stavby domu pro seniory 
v Žitětíně. Práce se dle zadání zabývá především technickou zprávou k dané technologické 
etapě, návrhem zařízení staveniště, dále pak technologickým předpisem pro zdění a 
monolitickou stropní konstrukci. Je vypracována technická zpráva zařízení staveniště, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále se práce zbývá návrhem zdvíhacího mechanizmu, 
rozpočtem, časovým plánem, kontrolním a zkušebním plánem Dále se práce zabývá návrhem 
stavební mechanizace, vybranými detaily konstrukce a situací širších dopravních vztahů.  

1) Po prostudování bakalářské práce vypracované na téma „Realizace hrubé horní stavby 
fotbalového areálu“ mám několik připomínek. 

Připomínky 

A. Textová část 

1. Technická zpráva se zaměřením na hrubou vrchní stavbu 

1.4.2 Jsou hodnoty Rw u zděných konstrukcí vyhovující podle platné normy? 

1.4.3 Proč u domu nebyly použity keramické stropy, které jsou standartní součástí 
dodávaného zděného systému? 

1.8.4 Proč jsou v technické zprávě uvedeny obecné body technologického předpisu, 
ekologie, který je součástí technologického předpisu? Není uvádění těchto bodů zbytečné? 

2. Technická zpráva zařízení staveniště 

2.3.1 Je výška plotu z hlediska bezpečnosti dostačující? 

2.3.4 Do jaké maximální výšky lze skladovat keramické tvárnice, které jsou na stavbě 
používány? 

2.4 Na stavbě nebude a není používán jeřáb? Je uváděno, že k horizontální i vertikální 
dopravě bude používán vysokozdvižný vozík. Odůvodněte prosím. 

2.5 Jsou prověřeny minimální plochy pro velikost staveništních kontejnerů pro jednotlivé 
profese a zaměření na stavbě? 

3. Technická zpráva širších dopravních vztahů 

Proč nejsou obrázky doplněny o poloměr jednotlivých silničních oblouku? 

4. Návrh strojní sestavy 

Nebylo by dobré provést posouzení únosnosti hydraulické ruky? 

Nebylo by dobré provést posouzení únosnosti vysokozdvižného vozíku? 



5. Technologický předpis - zdění 

U technologického předpisu postrádám jeden ze základních bodů, proč nejsou 
v technologickém předpisu pracovní podmínky? 

Nebylo by lepší z hlediska rychlosti provádění využít modernější technologii jako například 
zdění na pěnu? 

6. Technologický předpis – monolitická stropní konstrukce 

U technologického předpisu postrádám jeden ze základních bodů, proč nejsou 
v technologickém předpisu pracovní podmínky? 

6.7.2 Není z hlediska pevnosti lepší vařit výztuž při armování? 

6.9 Proč nejsou řešeny minimálně zmíněny zákony 101/2005 Sb., 378/2001 Sb., 309/2001 
Sb.? 

7. Kontrolní a zkušební plán 

Proč není v kontrolním a zkušebním plánu zmíněna kontrola osazení distančních podložek 
(správná vzdálenost krytí)? Proč by se měly distanční podložky kontrolovat? 

Je někde kontrolován kvalita drátkování výztuže? Měla by být kontrolována a proč? 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Proč nejsou řešeny tyto zákony 101/2005 Sb., 378/2001 Sb., 309/2001 Sb.? 

V textové části postrádám seznam příloh. 

B. Přílohová část 

Některé výkresy neodpovídají vyhlášce 499/2013 Sb. U výkresů postrádám legendu 
stavebních objektů, základní popis objektu, legendu čar včetně barevného rozlišení. 

Příloha č. 2 Zařízení staveniště 

Jak a jakou trasou vede požární vodovod pro staveniště? 

Je ověřena krytí přípojek? 

Nejsou patrné vrstevnice, jaký je výškopis pozemku? 

Nebylo by vhodné při využívání Archicadu lehké naznačení zařízení staveniště včetně poloh 
autočerpada ve 3D? Tento program umí velice dobře pracovat s 3D a bylo by dobré tuto 
možnost využít. 

Nebylo by vhodné řešit zařízení staveniště ekonomičtěji? 

Příloha č. 3 Modulové schéma stavby 

Nebylo by vhodné doplnit řez objektem včetně řezu terénem? 

Příloha č. 6  Časový harmonogram 

Nebylo by možné využít časových rezerv a celý proces cíleně zkrátit? 

Nebylo by lepší použít pro časový harmonogram MS project než CONTEC? CONTEC není tak 
přehledný a nemá takovou kvalitu zobrazení jako MS project. U DP doporučuji MS Project. 



Příloha č. 9  Detaily 

Bylo by vhodné využívat software plnohodnotně a vytvořit detaily plně v 3D včetně kót a 3D 
řezů? Tyto funkce jsou plně automatické. 

2) Student prokázal dobré znalosti a schopnosti řešení stavebně - technologických  
problémů spojených s realizací stavebního díla. Práce je velmi obsáhlá a podrobná. Student 
zpracováním této práce prokázal dobré znalosti a schopnosti odpovídající stupni vzdělání.  

3) Student prokázal své odborné znalosti a schopnost splnění zadání bakalářské práce 
považuji za dostatečnou – odpovídá zaměření studenta a plní všechny body zadání, dle 
předpokladů stupně vzdělání studenta. 

4) Při své práci student použil soudobých moderních technologií výstavby a strojních 
zařízení. Práce je zaměřená na novodobé zdící konstrukce, které jsou závislé na správném 
provádění. Problematika byla zvládnuta poměrně dobře včetně návrhu správného postupu. 
Dále se student ve své práci zabýval zpracováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
díle.  

5) Při vypracování bakalářské práce byly použity platné normy, zákony a vyhlášky. Z tohoto 
pohledu nelze práci nic vytknout. 

6) Formální úroveň bakalářské práce je dobrá. Celkově se jedná o práci standardně 
zpracovanou, svým rozsahem a kvalitou naplňuje 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:  D/2,5 

V Brně dne 2. 6. 2015  

 Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


