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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Novostavba víceúčelového objektu Boskovice, řešení 

stavebně-technologické etapy hrubá vrchní stavba 

Autor práce: Petr Sojka 

Oponent práce: Ing. et Ing. Barbora Nečasová 

Popis práce: 

Předložená bakalářská práce se zabývá zpracováním technologické etapy hrubé vrchní 

stavby víceúčelového objektu v Boskovicích. 

 

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

hledisko výstavby víceúčelového objektu je řešeno v kapitolách technická zpráva, technická 

zpráva zařízení staveniště a řešení širších vztahů dopravních tras. Technické zprávy jsou 

doplněny detailně zpracovanými technologickými předpisy pro provádění nosné konstrukce 

prefabrikovaného skeletu a pro provádění drátkobetonové podlahy. Závěr práce je věnován 

návrhu strojní sestavy pro řešený objekt, problematice BOZP a kontrolním a zkušebním 

plánům pro řešené technologie. Součástí práce je i časový plán výstavby objektu a rozpočet 

porovnání způsobů montáže odlišnými zvedacími mechanismy. 

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. 68 – Montáž sloupů – v postupu prací je uvedeno, že odjištění sloupu ze závěsu bude 

provedeno po zmonolitnění sloupu. O jak dlouhou dobu se cca jedná? Nebude navržený 

postup prodlužovat dobu montáže, dle časového plánu bude cca 44 sloupů osazeno za 

jeden den, je to reálné v případě navrženého postupu?  
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2. Str. 68 montáž schodiště – schodiště je prováděno po osazení sloupů, jakými prvky bude 

schodiště vynášeno, resp. na čem bude uloženo? Doporučuji objasnit postup. 

3. Na str. 70 je uvedeno, že stropní panely lze zatížit po dosažení 70% pevnosti zálivkového 

betonu, jakým způsobem bude zjištěno, zda již bylo této pevnosti dosaženo? 

4. Zařízení staveniště 

– Co znamená termín ‚zakázaná zóna autojeřábu‘? 

– Jaká bude míra zhutnění zeminy pod staveništní komunikací, především v místě pojezdu 

autojeřábu? 

– K čemu bude sloužit panelový chodník? 

– K ukládání jakého odpadu budou sloužit navržené kontejnery? 

– Proč je míchací centrum umístěno cca 50 m od budovaného objektu, jakým způsobem 

bude připravená směs přemístěna? 

– Je ekonomicky výhodné celé staveniště oplotit mobilním oplocením? 

– Jaké prvky skeletu budou osazovány z jednotlivých poloh zvedacího mechanismu? 

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………………………………… 

 

 


