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Bakalářská práce je zaměřena na realizaci hrubé vrchní stavby divadla Ždírec nad Doubravou. 

Práce je zpracována v rozsahu dle zadání, kdy je rozdělena do příslušných kapitol. Formální 
hledisko práce je podrobně rozvedeno v technické zprávě řešeného objektu. Stěžejními částmi 
předložené práce jsou technologické předpisy pro provádění stropního systému a pro osazení 
dřevěných vazníků. Informace o stavbě a staveništi jsou rozvedeny v kapitole řešící 
organizaci výstavby pro zadanou technologickou etapu. Práce je doplněna souhrnnými 
kapitolami, jež řeší délku provádění technologické etapy, návrh strojní sestavy a kvalitativní 
požadavky.  

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

Textová část: 
1. Na str. 22 je uvedeno, že staveništní přípojka bude z DN 40, jak byl tento rozměr 

stanoven? To stejné platí pro ZS přípojku kanalizace. Na str. 28 je navržena zcela jiná 
hodnota, proč? 

2. Na straně 22 je uveden počet kanceláří a šaten, jak byl tento počet stanoven? 
3. Str. 23 a výkres ZS – proč je staveništní komunikace vybudována kolem celého objektu? 

Proč je komunikace řešena v neobvyklé šířce 7 – 10 m? Ve výkrese ZS je komunikace 
vyznačena jako stávající objekt, ale v textové části je řečeno, že se jedná pouze o 
dočasnou konstrukci, která z uvedených variant je správná? 

4. Str. 46 – Bylo provedeno ověření dosahu čerpadla? 
5. Str. 47 - Bylo provedeno ověření únosnosti hydraulického ramene? 

Přílohová část: 
6. Výkres zařízení staveniště: 

- Bylo provedeno dimenzování skladovacích ploch I, II, III a IV, jaký materiál bude na 
těchto plochách skladován? 

- Proč je na staveništi vodoměrná šachta pro staveniště, nestačila by pouze šachta, na 
níž je síť stejně napojena?   

- Proč není buňka s hygienickým zázemím napojena na vodu? 
7. Výkres č. 4 – Chybí rozměry objektu! 
8. Výkres č. 6 a 7 - Ověření autojeřábu- chybí zaznačení objektu, tudíž je možné, že 

autojeřáb nevyhoví. Dále by bylo vhodné doplnit popis ověřovaných prvků, např. co 
znamená P/7, jaká je vzdálenost místa osazení? 



Student David Sokol prokázal schopnost samostatného řešení stavebně technologických 
problémů. Přístup k vypracování bakalářské práce je dobrý a je zde patrná orientace studenta 
v dané problematice. Předložená práce splňuje svým rozsahem a způsobem zpracování 
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 dobré úrovni. Je zřejmé, že student k 
vypracování této práce přistupoval velice zodpovědně.  

S ohledem na rozsah a zpracování výkresové a textové části předložené dokumentace 
hodnotím bakalářskou práci studenta Davida SOKOLA známkou: 
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Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


