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Posuzovaná bakalářská práce studentky Nikoly Křístkové řeší vybranou technologickou 
etapu  vybrané  stavby  a  nese  název  „STAVEBNĚ  TECHNOLOGICKÁ  ETAPA 
PROVÁDĚNÍ PODLAH V DOMOVĚ PRO SENIORY“.

Práce byla  zpracována v rozsahu:  technická  zpráva  řešeného  objektu se zaměřením na 
vybranou technologickou etapu, situace stavby a širších vztahů dopravních tras, výkaz výměr, 
TP pro vybranou etapu, bilance zdrojů,  řešení organizace výstavby včetně výkresu a tech. 
Zprávy pro ZS, časový plán, návrh strojní sestavy, kvalitativní požadavky a jejich zajištění, 
BOZP  a  v  rámci  jiného  zadání  byly  řešeny  alternativy  ke  skladbám  podlahy  a  cenové 
porovnání.

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

Textová část

1./ V dopravním studii postrádám posouzení poloměrů zatáček na trase dopravy

2./ Jaké jsou požadavky na kvalifikaci jendotlivých pracovníků?

3./ Jaké jsou zásady při tvorbě dilatačních celků?

4./ Jaké parametry jsou důležité pro tuhnutí potěru?

5./ Jak stanovíme, kdy je potěr pochůzí?

6./ Jak bude nakládáno s odpady, které vzniknou při výstavbě?

7./ Jak byl stanoven počet buněk na staveništi?

8./ Jak bude zabráněno vniku cizích osob na staveniště?

9./ Bude v okolí staveniště použito nějaké dopravní značení?

10./ Navržené staveništní přípojky jsou navrženy dle spotřeby pro současné práce, je však 

potřeba tuto problematiku vnímat komplexněji a přípojky navrhovat z hlediska využití po 

celou dobu  výstavby

Přílohová část
Příloha E1

1./ Skladovací a jiné plochy – jak budou zpevněny a odvodněny?

2./ Bude nějak řešeno čištění vozidel před výjezdem ze staveniště?

3./ Doporučuji okótovat i dočasné staveništní oplocení, bránu apod., nutné pro rozpočet



4./ Buňky K1, S1 jsou bez elektřiny? Legenda dočasné jednotné kanalizace nesedí s čárou 
ve výkrese. Jak budou zpevněny plochy pod buňkami, dle výkresu leží na zatravněné ploše.

Závěr

Studentka  prokázala  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 studentky Nikoly Křístkové 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


