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Předložená bakalářská práce byla zpracována na téma:  

„STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ STUDIE ETAPY ZALOŽENÍ VÝROBNÍ HALY“. 
Obsahově jsou v práci řešeny tyto části a přílohy – technická zpráva řešeného objektu se 

zaměřením na vybranou technologickou etapu, situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, výkaz 
výměr pro zadanou technologickou etapu, technologický předpis pro technologickou etapu, bilance 
zdrojů, řešení organizace výstavby pro zadanou technologickou etapu, včetně výkresu ZS a technické 
zprávy pro ZS, časový plán pro technologickou etapu, návrh strojní sestavy pro technologickou etapu, 
kvalitativní požadavky a jejich zajištění, bezpečnost práce řešené technologické etapy a v rámci jiných 
a speciálních zadání položkový rozpočet, schéma posouzení Schwingu, schéma posouzení jeřábu a 
schéma provádění pilot. 

Výslednou formou zpracování BP je textová část – kniha - se zmíněnými texty a dále výkresová 
část, obsahující uvedenou výkresovou dokumentaci k řešeným částem. Podkladem k řešení BP byla 
projektová dokumentace, poskytnutá studentce pro studijní účely realizační firmou. 

1) Práci bakaláře jsem prostudoval a mám k ní tyto připomínky:  

Textová část: 

• Str. 18 – 3.3 – stávající a nové IS nemají ochranná pásma? 
• Opravdu je celá stavba navržena pro bezbariérové užívání, nebo se toto týká jen administrativní části? 
• Str. 29 – proč není alespoň obecně řešena kapitola vlivu na životní prostředí? 
• V části Koordinační situace stavby se širšími dopravními vztahy postrádám posouzení možných 

kritických či problémových míst na jednotlivých trasách. 
• Technologický předpis pro provádění vrtaných pilot – str. 52 – uvedená betonová směs má parametry 

C25/30 XA1, S3 – jsou to dostatečné údaje pro objednávku betonové směsi z betonárny? 
o Jaké krytí výztuže se předpokládá pro výztuž pilot? Budou distanční kolečka průměru 

80mm dostačující? 
o Str. 55 – u skladování postrádám podrobnější popis skladovacích ploch v návaznosti na výkres ZS. 
o Kladně hodnotím výpočty počtů nákladních automobilů pro odvoz zeminy. 
o Str. 67 – je uvedeno „…bude pažnice vždy postupovat v předstihu před hloubením 

vrtu…“ – jak je tohoto systému docíleno? 
o Str. 68 – je uvedeno „Beton, který by nevyhověl zkouškám, nesmí být uložen do vrtu“. 

Jaké zkoušky jsou myšleny a pro které je nutné odebrat vzorky na pozdější zkoumání? 
o Postrádám kapitolu s citacemi a zdroji informací. 

• Str. 89 – hygienické zázemí je řešeno pouze plocha/osoba. Bylo však provedeno i posouzení 
vůči zařizovacím předmětům? 

• V části stroje a pracovní posudky postrádám čas nasazení stroje. Jakým způsobem bude 
přepravena vrtná souprava? 

• Str. 152 – ve vstupní kontrole je uveden samostatně zákon 183/2006 – bylo by vhodné jej uvést včetně posledních novel. 



• Str. 153 – ve výstupní kontrole by bylo vhodné uvést i ověřovací zkoušky betonové směsi. 
• V textové části KZP by bylo vhodné uvést i krátké popisy provádění jednotlivých zkoušek. 

Přílohová část: 

• Příloha B.3 – část týkající se objektu SO 01 – je uvedené, že se jedná o rozpočet celého 
objektu SO 01 – ale jedná se jen o rozpočet založení stavby. 

o Část týkající se objektu SO 02 je uvedena jako položkový rozpočet, ale rozpočet 
neobsahuje žádné položky. 

• Příloha B.5 – proč je volena nestandartní barevná konvence výkresu ZS? Stejnou barvou je 
zakreslena navržená stavba i dočasné konstrukce?  

o Z čeho je provedena plocha pro mytí automobilů? Jak bude řešeno zachycení odpadní vody? 
o Jaký materiál se bude skladovat na ploše o velikosti 230m2? 
o V jaké hloubce budou vedeny provizorní sítě pod vnitrostaveništní komunikací? Bude 

tato hloubka dostatečná, aby bylo možné považovat sítě za pojíždění schopné? 
o Veškeré části ZS a polohy strojů by měly být okótovány, pokud z těchto poloh bude 

prováděno posuzování dosahu a nosnosti stroje. 
o Jaký povrch má skladovací plocha pro základové nosníky? 
o Jaké oplocení je myšleno „fialovým“ navrženým oplocením? 

• Příloha B.10.1, B.10.2 – bylo by vhodné pozici strojů okótovat, aby byly polohy strojů jasně definovány. 

2) Bakalář prokázal schopnost samostatného řešení stavebně-technologických problémů spojených 
s realizací stavebního díla a po stránce obsahové i odborné hodnotím práci dobře, bakalář prokázal 
schopnosti a znalosti na úrovni odpovídající jeho stupni vzdělání. 

3) Bakalář předložil BP v rozsahu, který byl stanoven zadáním a přílohou zadání a všechny body zadání splnil - 
prokázal tím své odborné znalosti a míru splnění zadání považuji za dostatečnou. Student prokázal, že má vědomosti 
a předpoklady pro řešení úloh na dané úrovni obtížnosti a doporučuji práci k obhajobě při SZZ. 

4) Z hlediska technického se bakalář držel soudobých technologií ve výstavbě, použil vhodných 
strojních zařízení a materiálů.  
5) Pro zpracování BP dle mého názoru byly použity většinou platné zákony, vyhlášky a normy - student 
se řídil platnou legislativou České republiky. Ve spojení s tímto bodem je možné vyzdvihnout způsob 
zpracování části týkající se BOZP. 

6) Formální, grafická a stylistická úroveň předložené práce odpovídá vzdělání a zvyklostem studenta - 
v tomto bodu bych však doplnil drobnou výtku – v práci tohoto charakteru by neměly být používány 
„slangové“ výrazy, nýbrž výrazy technické – např. neuvádět „schwing“ namísto čerpadla betonové 
směsi. Větší stylistické nebo pravopisné chyby jsem nezaznamenal.  

Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce ji hodnotím 
známkou dle ECTS: 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5  

 

 

V Brně dne 2. 6. 2016       ................................................... 
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