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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Stavebně technologická etapa provedení stropní konstrukce 
bytového domu v Brně-Komíně 

Autor práce: Tomáš Pospíšil 
Oponent práce: Ing. Michal Novotný, Ph.D. 

Popis práce: 

Cílem zpracování BP bylo vyhotovení vybraných částí stavebně technologického řešení konkrétní 
etapy výstavby. „Přílohou k zadání BP“ bylo stanoveno zpracování těchto částí - technická zpráva 
řešeného objektu se zaměřením na vybranou technologickou etapu, situace stavby (stavební, 
nikoliv technologická) se širšími vztahy dopravních tras, výkaz výměr pro zadanou 
technologickou etapu, technologický předpis pro technologickou etapu, bilance zdrojů, řešení 
organizace výstavby pro zadanou technologickou etapu, včetně výkresu ZS a technické zprávy 
pro ZS, časový plán pro technologickou etapu, návrh strojní sestavy pro technologickou etapu, 
kvalitativní požadavky a jejich zajištění, bezpečnost práce řešené technologické etapy, srovnání 
způsobů provedení stropní konstrukce a výkres bednění stopní konstrukce. 

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: 

Práci jsem prošel a mám k ní tyto připomínky: 
Textová část: 

 str. 27 – postrádám alespoň krátkou zmínku o řešení povrchových úprav a rozvodů IS. 
 str. 29 – na základě jakých informací bylo konstatováno, že se nevyskytují bludné 

proudy a neexistuje zatížení technickou seizmicitou? 
 str. 56 – proč je součástí pracovní čety stavbyvedoucí? Jaké jsou požadavky na jednotlivé profese? 
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 str. 59 – proč není popsána přesněji poloha stropních trámů? Osová vzdálenost 625mm neplatí 
pro všechny místa a někde je více trámů u sebe – viz. Váš výkres, proč toto není v popisu 
zohledněno? Jak a kde je řešeno podepření stropních trámů? 

 str. 60 – jaké je požadované min. krytí výztuží v této konstrukci? Dotaz platí i pro monolitickou konstrukci. 
 str. 61 – kolik domíchávačů bude třeba na betonáž konstrukce? Bude vzhledem k počtu 

domíchávačů stačit vyrobit 3 krychle pro ověření pevnosti? Dotaz platí i pro monolitickou konstrukci. 
 str. 61 – proč měření výšky betonové vrstvy a hutnění betonu budou provádět tesaři? 
 str. 62 – jak jste dospěl k tech. pauze 5 dní? Dotaz platí i pro monolitickou konstrukci. 
 technologické předpisy – úvodní části předpisů se ve velké míře shodují, proč nebyly 

sloučeny a takto „nabýváte“ stránek navíc? 
 str. 74-75 – jaké jsou dovolené max. odstupy prvků bednění od výrobce? Jak budou 

zajištěny okraje prostupů stropem, např. šachet nebo otvoru schodiště? 
 str. 74-76 – bude bednění opatřeno odbedňovacím přípravkem? Kdy? 
 str. 89 – pro kolik pracovníků je navrhováno hygienické zázemí? Kde je posouzeno? 
 str. 101 – na jaká břemena se posuzuje jeřáb? Je nutno takto velký jeřáb? 
 str. 104 – proč je navrženo toto čerpadlo? Není možné použít menší typ? Jaké jsou 

souřadnice kritického bodu betonáže pro váš objekt? 
 str. 118-119 – jakou zkoušku konzistence budete požadovat pro Vaši konstrukci? 
 str. 122 – KZP je jen pro strop Porotherm – co monolitická konstrukce? 
 str. 136 – v případě porovnání variant stropů jsou uvažovány pouze tři varianty – 

proč? Nebylo možné použít třeba filigránové stropy nebo systémy ztraceného 
bednění? Proč byly hodnoceny pouze parametry cena a čas? 

 
Výkresová část: 

 výk. 01 – jak byla určena velikost skládky? Nové přípojky NN a sdělovacího vedení 
stavby jsou pojízdné – pod staveništní komunikací? 

 výk. 01 – jakou výšku má skládka ornice a jaké množství zeminy zde bude uloženo?  
 položkové rozpočty – proč není uvažována cena dopravy materiálu? Proč 

v monolitické konstrukci uvažujete vlastní bednění?  
 výk. 02 a 03 – jak jsou zajištěny volné okraje a prostupy stropem – např. schodiště? 

Závěr: 

Práci jsem prostudoval a nemám k ní dalších připomínek. Z hlediska náplně, obsahu a úrovně 
zpracování ji doporučuji k obhajobě u SZZ. 
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