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Posuzovaná bakalářské práce řeší stavebně technologickou etapu hrubé spodní stavby – 
Hvězdárna a planetárium Brno. 

Práce byla zpracována v rozsahu: technická zpráva řešeného objektu se zaměřením na 
vybranou technologickou etapu, situace stavby (stavební, nikoli technologická) se širšími 
vztahy dopravních tras, výkaz výměr pro zadanou technologickou etapu, technologický 
předpis pro provádění zemních prací, základů a izolací spodní stavby. Dále byla zpracována 
organizace výstavby pro zadanou technologickou etapu včetně výkresu zařízení staveniště a 
technické zprávy pro zařízení staveniště, časový plán pro danou technologickou etapu, návrh 
strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, zpráva BOZP, bilance nasazení pracovníků, 
rozpočet hrubé spodní stavby, vybrané stavební detaily.  

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

Připomínky a dotazy oponenta BP: 

Textová část 

DOKUMENT 3 – Technologický předpis pro základy 

1. Jaké základní technické parametry musí betonová směs splnit pro tento projekt? 

DOKUMENT – Řešení organizace výstavby 

2. Uvádíte, že maximální počet pracovníků při výstavbě je 40. V bilanci nasazení 
pracovníků pro tuto etapu je maximálně 22. Je výhodnější v průběhu výstavby měnit 
počet buněk v závislosti na počtu pracovníků z důvodu menších nákladů. 

3. Jaké objekty zařízení staveniště vyžadují ohlášení? 
4. Jakým způsobem se bude postupovat při záboru veřejných prostorů? 

DOKUMENT – Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu 

5. Při uvedení pracovních diagramů strojů, je vhodné uvést i jejich dosah pro konkrétní 
situaci. 

Přílohová část 

PŘÍLOHA B2 – Zásady ochrany stromů na staveništi 

6. Proč v této části není řešena konkrétní situace ochrany zeleně na staveništi a je pouze 
vložen obecně dostupný leták? 

 
 



PŘÍLOHA B3 – Položkový rozpočet 

7. Nejedná se o rozpočet, ale pouze o výkaz výměr. 

PŘÍLOHA B4 – Harmonogram 

8. Na jakém základě je stanovena doba trvání jednotných procesů?  
9. Na jakém základě je dovoleno provádět pálení dřevin přímo na stavbě prakticky 

v centru Brna?  
10. Jaké bude využití pracovníků během technologických přestávek? 

PŘÍLOHA B6 – Značení dopravních vztahů – dočasné 

11. Proč došlo k odstranění dopravních značek „pozor v blízkosti děti“? 

PŘÍLOHA B9 – Zařízení staveniště 

12. Máte uvedeno, že poloha autojeřábu není pevně daná. Jak ošetříte vymezení 
zakázaného manipulačního prostoru s břemenem? Ve výkrese máte pouze dvě polohy. 

13. Proč jsou buňky zaměstnanců umístěny v půdoryse objektu? Nebude muset v průběhu 
výstavby dojít k jejich přemístění a tím zvýšení nákladů? 

14. Výkres neobsahuje značení stavebních sítí. 
15. Jakým způsobem je zajištěno otáčení vozidel na staveništi? 

PŘÍLOHA B12, 13, 14 – Kvalitativní požadavky a jejich zajištění 

16. Skoro všechny kontroly zapisujete do stavebního deníku. Nebylo by vhodné užít právě 
dokument KZP? 

17. Proč u izolací provádíte celkem tři druhy zkoušek (jiskrová, vakuová, přetlaková)? 
Navíc od těchto zkoušek bych očekával protokol nikoli pouze zápis do stavebního 
deníku. 

18. Ve zkouškách postrádám jednu z nejzákladnějších zkoušek jako je kontrola jehlou. 

PŘÍLOHA B 15 - Detail 

19. Nejedná se o detail, ale o schéma. 

Závěr 
Studentka prokázala schopnost samostatného uvažování při řešení stavebně 

technologických problémů a odborné znalosti v dané problematice.  
Předložená práce splňuje svým rozsahem a způsobem zpracování požadavky uvedené v 

zadání bakalářské práce.  
Po formální stránce je práce vypracována na slušné úrovni, pouze mám výhrady k 

přehlednosti, správnosti zvoleného postupu a souvislostem mezi jednotlivými kapitoly.  
Grafická úroveň je dobrá. 

V bakalářské práci jsou uvedeny skoro všechny platné předpisy, k tomuto bodu mám 
pouze velice malé výhrady. 

Studentka využila ke zpracování bakalářské práce výpočetní techniku. Tímto krokem 
prokázala, že použité programy ovládá na požadované úrovni studenta daného oboru. 



Zařízení staveniště je koncipováno v přímých provozních podmínkách. Studentka mohla 
tento návrh provést vhodněji, ale přesto se jedná o přijatelný návrh. 

 

Hodnocení 
Vzhledem k rozsahu a zpracování výkresové a textové části předložené dokumentace 

hodnotím BAKALÁŘSKOU PRÁCI studentky Andrei CHROMÉ známkou: 

 

 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 

 

 

V Brně dne 07. 06. 2015 ................................................... 

Podpis 

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

 


