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Předložená bakalářská práce je zaměřena na řešení technologie provádění zastřešení 

jednoplášťové ploché střechy a provádění vegetační střechy s intenzivní a extenzivní 

výsadbou. Práce obsahuje technologické přepisy, řešení organizace výsta

sestavy, kontrolní a zkušební plány a bezpečnostní opatření a další části dle přílohy zadání, 

které bylo předáno autorce práce 30.11.2016 vedoucí práce, kterou je Ing. Ing. Barbora 

Nečasová. Jako podklad slouží převzatá část projektové d

souhlasu oprávněné osoby. 

Hodnocení práce: 

 

1. Odborná úroveň práce 

2. Vhodnost použitých metod a postupů

3. Využití odborné literatury a práce 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce

5. Splnění požadavků zadání práce

Připomínky a dotazy k práci

A. Textová část bakalářské práce:

Kapitola 1 – Průvodní a souhrnná technická zpráva

Pozn. Jedná se o průvodní a souhrnnou technickou zprávu k

vyhlášky, nikoliv zprávu se zaměřením na technologickou etapu, která vyplývá z přílohy 

zadání. Z tohoto důvodu je zaměření na hrubou vrchní stavbu v těchto zprávách pouze 
minimální (kapitola 2.6.). 
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Ing. Václav Venkrbec 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na řešení technologie provádění zastřešení 
jednoplášťové ploché střechy a provádění vegetační střechy s intenzivní a extenzivní 
výsadbou. Práce obsahuje technologické přepisy, řešení organizace výsta
sestavy, kontrolní a zkušební plány a bezpečnostní opatření a další části dle přílohy zadání, 
které bylo předáno autorce práce 30.11.2016 vedoucí práce, kterou je Ing. Ing. Barbora 
Nečasová. Jako podklad slouží převzatá část projektové dokumentace na základě písemného 
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použitých metod a postupů ☐ ☒ 

Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ 

Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ 
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Připomínky a dotazy k práci: 

A. Textová část bakalářské práce: 

Průvodní a souhrnná technická zpráva 
Jedná se o průvodní a souhrnnou technickou zprávu k projektové dokumentaci dle 

vyhlášky, nikoliv zprávu se zaměřením na technologickou etapu, která vyplývá z přílohy 
tohoto důvodu je zaměření na hrubou vrchní stavbu v těchto zprávách pouze 
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Kapitola 4 – Technologický předpis - jednoplášťová plochá střecha 
V kapitole 2.2 postrádám připravenost ochrany proti pádu osob. Bude použito kolektivní nebo 
individuální zajištění? 
V kapitole "5.2 je zmíněno kotvení na chemické kotvy. Bylo by vhodné popsat přesný postup 
provádění těchto kotev. Jaké nástroje jsou k tomu potřeba? 
 
V kapitole 5.5 zmiňujete přitlačování horkého asfaltového pásu "nohou" (v praxi bohužel často 
viditelné). Neznáte lepší bezpečnější způsob? 
U stejné kapitoly by bylo vhodné popsat postup provádění v okolí prostupů. 
 
Kdy se budou kotvit kotevní prvky záchytného systému? 
 
Kapitola 7 – Technická zpráva zařízení staveniště 
V kapitole 3.1 uvádíte výšku oplocení 2m, jaká je minimální výška oplocení staveniště? 
 
Komunikace (str.112) budou sloužit rovněž pro umístění automobilového jeřábu. Postrádám 
uvedení, jakým způsobem ověříte míru zhutnění (např. Edef,2 [MPa]) in situ? Která norma 
ustanovuje danou zkoušku? Jaká bude minimální hodnota pro řešený případ? Jaká je tloušťka 
zpevněné štěrkové plochy? Vyhoví zatravňovací dílce na pojezd jeřábu? 
 
B. Přílohová část bakalářské práce: 

Příloha A.03 – Situace bližších dopravních vztahů 
Šíře jednosměrné komunikace, která prochází podél východní strany objektu, není zakótována 
a stěží bude mít min. šíři 3,0m. Vyhoví pro zachování jednosměrného dopravního provozu? 
 
Příloha P2- Zařízení staveniště  
Při současném umístění brány nelze možné najet autojeřábem na danou pozici. 
 
Obávám se, že jeřáb nebude moci manipulovat s břemenem na velmi malé ploše, kterou 
ohraničuje zakázaná plocha manipulace s břemenem. Kde budou břemena zavěšovány? 
 
Pod umístěním autojeřábu se nachází vedení kanalizace - jak je toto ošetřeno? 
 
Kde budou parkovat osobní automobily vedení stavby? 
 
Kontejnery, poloha autojeřábu nejsou okótovány. 
 
Příloha P12 – Položkové rozpočty 
V rozpočtu je použita základní sazba DPH 21%. Vysvětlete, jakým způsobem se stanoví sazba 
DPH stavby bytového domu, kterým řešený objekt je? 
 
Příloha P12 – Kontrolní a zkušební plány 
Na str. 24 jsou uvedena kontrola sklonu. Jak se kontrola provádí? 
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Závěr: 

Je možno konstatovat, že autorka přistupovala k řešení zadaného úkolu komplexně jak po 
stránce obsahové, tak odborné. Autorka vytvořila práci v rámci běžných požadavků 
bakalářských prací a splňuje všechny body zadání práce. Práce je dobře zpracována z hlediska 
technického řešení. Práce je zpracována podrobně a do odpovídajících detailů. 
 
Autorka se zamyslel nad časovým plánováním stavebních prací včetně vyřešení stavebně 
technologických vazeb variantních řešení. 
 
Textová část práce je obsáhlá, jasná, přehledná. V práci nebyly nalezeny žádné stylistické a 
gramatické chyby. 
 
Výkresová část splňuje veškerá kritéria pro stavebně technologický projekt včetně 
přehledných schémat a detailů. 
 
Práce je, dle mého názoru, v souladu normami a dalšími legislativními předpisy platnými k 
termínu odevzdání práce. 
 
Autorka uvedla použité zdroje formou bibliografických citací. 
 
Autorka prokázala, že je schopna samostatně řešit problémy a znalosti aplikovat do reálných 
výstupů. 
 
Po zvážení rozsahu, tématu, kvality a míry splnění zadání v souladu s dosaženou odborností 
předložené práce ji doporučuji k náležité obhajobě před komisí Státních závěrečných zkoušek 
a hodnotím ji známkou dle European Credit Transfer System. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  1. června 2017  Podpis oponenta práce………………………………… 


