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Předložená bakalářská práce je zaměřena na řešení technologie hrubé vrchní stavby 

polyfunkčního domu, obsahuje technologický přepis pro svislé a vodorovné zděné konstrukce, 

řešení zařízení staveniště, strojní sestavu, dopra

bezpečnostní opatření a další části dle přílohy zadání, které bylo předáno autorovi 30.11.2016 
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4. Formální, grafická a jazyková úprava práce
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A. Textová část bakalářské práce:

Kapitola 1 – Technická zpráva řešeného objektu se zaměřením na hrubou vrchní 

Pozn. Jedná se o průvodní a souhrnnou technickou zprávu k

vyhlášky, nikoliv zprávu k technologickému projektu. Z
vrchní stavbu v těchto zprávách pouze minimální (pár vět v kapitole 2.6.)
 
 
 
 

ří 331/95  |  602 00  |  Brno  
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Realizace hrubé vrchní stavby polyfunkčního objektu

Kopřivy, Boskovice 

Martin Veselý 

Václav Venkrbec 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na řešení technologie hrubé vrchní stavby 
polyfunkčního domu, obsahuje technologický přepis pro svislé a vodorovné zděné konstrukce, 
řešení zařízení staveniště, strojní sestavu, dopravní trasy, kontrolní a zkušební plán a 
bezpečnostní opatření a další části dle přílohy zadání, které bylo předáno autorovi 30.11.2016 
vedoucím práce, kterým je Ing. Michal Novotný, Ph.D. Jako podklad slouží převzatá část 
projektové dokumentace na základě písemného souhlasu oprávněné osoby
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☐ ☒ 

použitých metod a postupů ☐ ☒ 

Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ 

Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ 

Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

A. Textová část bakalářské práce: 

Technická zpráva řešeného objektu se zaměřením na hrubou vrchní 
Pozn. Jedná se o průvodní a souhrnnou technickou zprávu k projektové dokumentaci dle 
vyhlášky, nikoliv zprávu k technologickému projektu. Z tohoto důvodu je zaměření na hrubou 
vrchní stavbu v těchto zprávách pouze minimální (pár vět v kapitole 2.6.). 
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ní stavby polyfunkčního objektu 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na řešení technologie hrubé vrchní stavby 
polyfunkčního domu, obsahuje technologický přepis pro svislé a vodorovné zděné konstrukce, 

vní trasy, kontrolní a zkušební plán a 
bezpečnostní opatření a další části dle přílohy zadání, které bylo předáno autorovi 30.11.2016 
vedoucím práce, kterým je Ing. Michal Novotný, Ph.D. Jako podklad slouží převzatá část 

ísemného souhlasu oprávněné osoby.  
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Technická zpráva řešeného objektu se zaměřením na hrubou vrchní stavbu 
projektové dokumentaci dle 

tohoto důvodu je zaměření na hrubou 
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Kapitola 4 – Technologický předpis pro etapu hrubé vrchní stavby 
V podkladové části je obvodové zdivo z pórobetonových tvarovek Ytong. V práci je řešeno 
zdivo Porotherm. Z jakého důvodu byl změněn systém a zvolena pěna Dryfix? Uveďte 
výhody/nevýhody zdění na pěnu. 
Druhá výška zdění (str.74) je definována od 1,5m do 3,25m, tzn. 1,75m, je to z hlediska BOZP 
možné? 
 
Proč jsou v předpisu definovány veškeré odpady stavby, jestliže se předpis věnuje pouze dané 
etapě? Jaké množství odpadů pro tuto etapu vznikne? Je nutné si uvědomit, že tato informace 
souvisí rovněž s odhadem nákladů na likvidaci / recyklaci těchto odpadů. 
 
Kapitola 8 – Kvalitativní požadavky a jejich zajištění 
V kapitole 8.3.13 postrádám jednoznačný popis kontroly tloušťky betonované stropní desky. 
V kapitole 8.3.14 je psáno „Vibrování musí proběhnout v dostatečně míře“. Toto je dle mne 
nedostatečně technická definice. 
V kapitole 8.4.3 je zmíněno, že zkušební tělesa zůstanou ve formách 28 dnů. Dle mého názoru 
by mělo dojít k vyfouknutí forem ve stejný den, kdy dojde k odbednění dané konstrukce. 
 
Kapitola 10 – Tepelně – technické posouzení polyfunkčního objektu 
V normě ČSN 73 0540-2 je v tabulce 3 uvedena doporučená hodnota pro vnitřní stěnu U rec,20 
vždy k charakteru rozdílnosti teplot v místnostech, mezi kterými je tato stěna umístěna (např. 
vytápěného prostoru k nevytápěném, apod.) a pro každou variantu je jiná požadovaná 
hodnota. Hodnota UN,rc=1,8 W/m2.K uváděná v práci (kap.10.2.2 na str. 169) je pro rozdíl 
teplot do 5°C. bylo by vhodné toto v práci uvést. 
 
B. Přílohová část bakalářské práce: 

Příloha č.1 – Položkový rozpočet stavby s výkazem výměr 
V rozpočtu je použita základní sazba DPH 21%. Vysvětlete, jakým způsobem se stanoví sazba 
DPH stavby polyfunkčního domu, kterým řešený objekt je? 
 
Překlady Porotherm KP XL vyžadují dobenění, bylo s ním v rozpočtu uvažováno? 
 
Příloha č.2 – Časový plán 
Odbednění stropů je uvedeno po téměř celém vyzdění příček. Toto považuji za technologicky 
velmi nevýhodné, resp. neproveditelné. Odbednění věnce bych rovněž volil před příčkami 
vzhledem k návaznosti příček na obvodové stěny. 
 
Kritický úkol „přesun hmot“ (což je činnost jeřábu) dle mého názoru pozbývá v plánu smysl, 
vzhledem k tomu, že je nasazení definováno po celou dobu výstavby. Tato činnost má smysl 
v případném plánu nasazení mechanizace. 
 
Příloha č.3 – Bilance pracovníků 
Vysvětlete velmi nízkou bilanci pracovníků ve dnech 22.6.- 23.6. a 15.9.2017? Není možné 
provádět nějaké další práce? 
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Příloha č.9 – Zařízení staveniště 
Dočasné staveništní oplocení navazuje bezprostředně na budovaný objekt SO01. Mám to 
chápat tak, že při realizaci nebude staveniště z jižní a východní strany oploceno? 
 
Zakázaný manipulační prostor jeřábu není nad sousedními pozemky 234/8; 234/4; 234/26; 
234/22; 234/24 a 270/1? Je zde umístěna stávající zástavba? 

Závěr: 

Je možno konstatovat, že autor přistupoval k řešení zadaného úkolu komplexně jak po stránce 
obsahové, tak odborné. Autor vytvořil 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. 
 
Autor se zamyslel nad časovým plánováním stavebních prací včetně vyřešení stavebně 
technologických vazeb. 
 
Textová část práce je obsáhlá, jasná, přehledná. Obsahuje drobné stylistické a gramatické 
chyby, které však nemají vliv na odborný obsah práce. 
 
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. 
 
Autor uvedl použité zdroje formou bibliografických citací. 
 
Autor prokázal, že je schopen 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………………………………… 


