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Bakalářská práce se zabývá řešením stavebně technologické etapy hrubé vrchní stavby 
bytového domu v Hradci Králové. 

Formální hledisko práce je řešeno v technické zprávě, na níž navazuje situace se širšími 
vztahy dopravních tras. Informace o stavbě a staveništi jsou rozvedeny v kapitole řešení 
organizace výstavby. Stěžejní částí práce je technologický předpis pro provádění monolitické 
stropní konstrukce. Práce je doplněna souhrnnými kapitolami, jež řeší délku provádění stropní 
konstrukce, cenu této stropní konstrukce a návrh strojní sestavy a kvalitativní požadavky. 
Závěrem práce je zmíněna realizace montovaného schodiště a návrh strojní sestavy pro tuto 
činnost. 

Bakalářskou práci jsem prostudovala a mám k ní několik připomínek, které doporučuji 
objasnit při obhajobě bakalářské práce: 
 

1. V přílohách zadání bakalářské práce je uvedeno, že bude zpracován technologický 
předpis pro montáž schodiště a pro provedení montovaného schodiště. V bakalářské práci 
se tento předpis sice nachází, ale jeho zpracování je značně liknavé a na jeho úkor byl 
upřednostněn popis provádění monolitické stropní konstrukce. Co bylo důvodem tohoto 
kroku? 

2. Dále je v zadání uvedeno, že bude zpracována kapitola, jež se zabývá porovnáním 
alternativních možností řešení schodiště. Tyto alternativy budou posouzeny z hlediska 
časové a finanční náročnosti a závěrem porovnány. V bakalářské práci nebyla kapitola 
s tímto obsahem nalezena. Taktéž nebylo nalezeno časové ani finanční posouzení 
schodiště zmíněného na str. 103 a výše.  
 

Textová část: 
3. Na str. 19 jsou uvedeny výpočty pro potřebu vody. Co znamenají jednotlivé položky, jak 

byly zjištěny dosazované hodnoty? Je uveden pouze výpočet. To stejné na str. 20 u 
výpočtu počtu parkovacích stání. 

4. Na str. 28 je uvedeno, že výpočet množství výztuže je uveden v příloze B1.1, v této 
příloze je zařízení staveniště. 

5. Ve výpise materiálu na str. 28 není uvedena bednící deska, jaký typ, rozměr a počet byl 
navržen? 

6. Na str. 34 – 37 aj., jsou popisy doplněny obrázky, avšak zcela chybí odkazy v textu a ani 
není uveden popisek obrázků! Proč byly tedy obrázky použity? 

7. Na str. 45 jsou uvedeny objekty ZS – jakým způsobem byl stanoven jejich počet? 



8. Na str. 60 je schéma autočerpadla Schwing, ale není doplněno ověření použitelnosti 
stroje, proč? 

9. Na str. 64 je uveden věžový jeřáb, proč nebyla ověřena nosnost stroje? Nebylo by 
výhodnější použít menší mechanismus, bylo provedeno posouzení různých variant? 

10. V technické zprávě širších dopravních vztahů je uvedeno posouzení trasy pro dopravu 
betonu aj. Vyhoví navrhovaná trasa pří přepravě navrženého věžového jeřábu, viz. obr. 
str. 75? 

11. Na str. 98 – přesun hmot v rozpočtu se vypočítá automaticky na základě hmotnosti 
jednotlivých prvků. Proč byly položky doplněny ručně? 

12. Str. 101 – Nevyvážená bilance zdrojů – pracovníků. Pro kolik pracovníků byl počítán 
návrh ZS? 

13. Str. 105 – Předpokládám, že prostor schodiště je i únikovou cestou, bylo uvažováno 
s požární odolností ocelových prvků? 

14. Str. 111 – Vstupní kontrola – Jsou uvedené body dostatečné? Mezioperační kontrola – co 
je nutné u jednotlivých bodů zkontrolovat a jak se kontrola provádí, měřením či pouze 
vizuálně? Výstupní kontrola je také nedostatečná.  

Přílohová část – Výkres zařízení staveniště: 
15. Je uvedeno, že plochy SP1 a SP2 jsou zpevněny a odvodněny, jakým způsobem? 
16. Proč je zázemí staveniště tak rozlehlé, z toho vyplývá následující – nepřiměřeně dlouhé 

přípojky IS – ZS, velké množství dočasně zpevněných ploch, buňky stavbyvedoucího a 
mistra nejsou napojeny na vodu, vrátnice není připojena na IS atd. Co znamená zakázaný 
prostor pohybu jeřábu? 

Student Marek Šušlík ve své práci řešil stavebně technologické problémy. Přístup 
k vypracování bakalářské práce je liknavý, i přesto je zde patrná orientace studenta v řešené 
problematice. Předložená práce svým rozsahem a způsobem zpracování bohužel nesplňuje 
požadavky uvedené v zadání bakalářské práce. Z hlediska technického a ekonomického 
posouzení neshledávám v práci závažné chyby. Při jejím vypracování byly zohledněny platné 
právní předpisy a s problematikou související noremní ustanovení. Po formální i grafické stránce je 
práce zpracována na dostatečné úrovni.  

S ohledem na rozsah zpracování výkresové a textové části předložené dokumentace hodnotím 
bakalářskou práci studenta Marka ŠUŠLÍKA známkou: 
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Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 


