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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby pro objekt 
volnočasových aktivit 

Autor práce: Lukáš Kočí 
Oponent práce: Ing. et Ing. Barbora Nečasová 

Popis práce: 

Předložená bakalářská práce se zabývá zpracováním technologické etapy hrubé vrchní 
stavby objektu volnočasových aktivit. 

 
Práce je zpracována v rozsahu dle zadání a je rozdělena do tematických kapitol. Formální 

hledisko výstavby bytového domu je řešeno v kapitolách technická zpráva, technologická 
studie realizace hlavních technologických etap pro zadaný objekt a technická zpráva zařízení 
staveniště. Technické zprávy jsou doplněny detailně zpracovanými technologickými předpisy 
pro provádění zdění a pro provádění prefabrikované stropní konstrukce. Závěr práce je 
věnován návrhu strojní sestavy pro řešený objekt, problematice BOZP a kontrolními a 
zkušebními plány. Součástí práce je i časový plán výstavby objektu. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Str. 71 – Jak byl stanoven počet stavebník buněk a velikost sanitárního kontejneru? 
2. Výpočet spotřeby el. energie – Jak byla stanovena hodnota koeficientu náročnosti, jak byla 

stanovena hodnota koeficientu fázového posunu? Bylo uvažováno s venkovním 
osvětlením staveniště, kde se na stavbě nachází a o jaký typ svítidel se jedná? 

3. Str. 122 – Délka TP je stanovena dle doby dosažení 70% pevnosti, jakým způsobem zjistím, 
že konstrukce již dosáhla požadované pevnosti? 
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4. Str. 127 – použita neplatná legislativa, jaké je aktuální znění? 
5. Časový plán – po zhotovení věnce následuje cca 14 denní pauza. Co budou dělat 

pracovníci v tomto období? 
6. Zařízení staveniště – Byla ověřena možnost otáčení vozidel při příjezdu a odjezdu ze 

staveniště?  

Závěr: 

Student prokázal schopnost samostatného řešení stavebně technologických problémů. 
Předložená práce svým rozsahem a způsobem zpracování splňuje 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 dobře. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  30. května 2017  Podpis oponenta práce………………………………… 

 

 


