
POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor bakalářské práce: Miloš PELC

Oponent bakalářské práce: Ing. Roman BRAVENEC

Posuzovaná bakalářská práce studenta Miloše Pelce  řeší vybranou technologickou etapu 
vybrané stavby a nese název „STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ ETAPA PROVEDENÍ 
DOKONČOVACÍCH PRACÍ  BYTOVÉHO DOMU V OSLAVANECH“.

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  bylo  provedeno  porovnání  anhydritového  a  cementového 
potěru.

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

Textová část

1./ Jakým způsobem jsou kontrolovány těsnosti spojů asfaltových pásů?

2./ Jak bude zajištěn pohyb pracovníků po kročejové izolaci tak, aby nedošlo k poškození 
izolace při provádění navazujících prací?

3./ Jak bude nakládáno s odpady které vzniknou při bourání a následné výstavbě? Jak bude 
zajištěno třídění odpadu?

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

 5./ Jak byla stanovena hodnota VRN?

Přílohová část
1./ Postrádám výkres situace stavby dle zadání (bod 2)

Příloha P1

2./  Povrchy budou dle  výkresu  zpevněny  štěrkopískem – jak  bude  hutněno,  jaká  bude 
vrstva štěrkopísku?

3./  Na  výkrese  dochází  k  poměrně  složitému  křížení  sítí,  jsou  dodrženy  minimální 
vzdálenosti mezi jednotlivými IS, případně budou nějak chráněny v průběhu výstavby?

4./  Při  stávajícím  umístění  autodomíchávače,  sila  apod.  by  mohlo  dojít  k  problému  v 
případě potřeby přístupu vozidla nebo jiné mechanizace do JZ části pozemku, není možné 
vhodnější umístění? 



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 Miloše Pelce 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


