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 Student Miroslav Zajíček měl za úkol vypracovat bakalářskou práci na téma: „BYTOVÝ 
DŮM V PARDUBICÍCH, HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA“.  
Práce je zaměřena zejména na problematiku realizace stavby bytového domu. Práce se dle 
zadání zabývá především technickou zprávou k dané technologické etapě, širšími dopravními 
vztahy, návrhem zařízení staveniště, dále pak technologickým předpisem pro provedení 
stropní konstrukce. Je vypracována technická zpráva zařízení staveniště, bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, kontrolní a zkušební plán pro zděné konstrukce a stropy, položkovým 
rozpočtem a časovým plánem. Dále se práce zabývá kvalitativními požadavky a způsobu jejich 
zajištění. 
A.  Po prostudování bakalářské práce vypracované na téma „BYTOVÝ DŮM 
V PARDUBICÍCH, HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA“ mám tyto připomínky:  
Připomínky:  
1. Textová část  
1.1 Technologický předpis pro strop Porotherm 
 1.1.1 – Je nutné využití autojeřábu a autočerpadla při realizaci stropu v nižších  
  patrech? 
 1.1.2 – Je počítáno s požadovaným vzepětím POT nosníků? Z jakého důvodu se  
  vzepětí provádí? 
 1.1.3 – Jakým způsobem bude kladena kari síť v nadbetonávce stropu?  
1.2 Technická zpráva zařízení staveniště 
 1.2.1 – Jakým způsobem bude řešeno omezení provozu v ulici Višňovka při šířce 
  komunikace, vedle oplocení, pouze 2,3m?  
 1.2.2 – Jakým způsobem budou nákladní automobily ze staveniště vyjíždět.  
2. Přílohy  
2.1. Zařízení staveniště 
 2.1.1 - V jaké hloubce jsou přípojky, jak jsou chráněny proti možnému poškození od 
  pojezdu mechanizmů? 
 2.1.2 – Postrádám způsob napojení stavebního výtahu na inženýrské sítě. 
 2.1.3 – Ve kterém místě na staveništi bude příprava armokošů pro ztužující věnce? 
 2.1.4 – Je na staveništi dostatečný prostor pro zapatkování autojeřábu?   
2.2 Časový plán hrubé vrchní stavby 
 2.2.1 - Bylo by možné změnit některé vazby a zkrátit tak dobu výstavby? 
 
 



B.  Student prokázal schopnost samostatného řešení stavebně-technologických 
problémů spojených s realizací stavebního díla a po stránce obsahové i odborné hodnotím 
práci kladně, bakalář prokázal schopnosti a znalosti odpovídající jejímu stupni vzdělání.  
C.  Student prokázal své odborné znalosti a míru splnění zadání BP považuji za 
dostatečnou – odpovídá zaměření studenta a plní všechny body zadání dle předpokladů na 
studenta jeho stupně vzdělání kladených.  
D.  Z hlediska technického se bakalář držel soudobých moderních technologií ve 
výstavbě, použil moderních strojních zařízení a materiálů a k tomuto bodu nemám žádné 
výhrady.  
E.  Pro zpracování BP dle mého názoru byly použity platné zákony, vyhlášky a normy, z 
mého pohledu nelze po této stránce práci nic vytknout.  
F.  Formální úroveň bakalářské práce je dobrá. Kvalita splňuje požadavky zadání 
bakalářské práce.  
G.  Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené 
práce ji hodnotím známkou dle ECTS:  
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