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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Realizace hrubé vrchní stavby polyfunkční budovy Brno, Sadová 

Autor práce: Peter MACKO 
Oponent práce: Ing. Michal Novotný, Ph.D. 

Popis práce: 

Předložená bakalářská práce se zabývá zpracováním technologické etapy hrubé vrchní 
stavby polyfunkčního domu v Brně. 

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

práce je textová a přílohová část, jejichž obsahem jsou následující součásti – průvodní a 
souhrnná technická zpráva, koordinační situace a situace dopravních vztahů, výkaz výměr a 
časový plán pro vybrané technologické procesy, technická zpráva ZS včetně výkresu ZS, 
technologický předpis pro montáž prefabrikovaného skeletu a pro zděné konstrukce, KZP pro 
montáž prefabrikovaného skeletu, řešení BOZP etapy a v rámci jiných zadání schéma průřezů 
prvků skeletu a skladování prefabrikátů, schéma montáže skeletu a zpracování posouzení 
zdvihacího mechanismu.  

Hodnocení práce: 

 

Vý
bo

rn
é 

Ve
lm

i d
ob

ré
 

D
ob

ré
 

N
ev

yh
ov

uj
íc

í 

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 ☐ ☐ ☒ ☐ 
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Připomínky a dotazy k práci: 

Ø Textová část: 
1. str. 18 – e) Je uvedeno, že dokumentace splňuje požadavky. Proč je tedy před zahájením 

výstavby nutné kontaktovat správce a orgány? 
2. str. 19 – k) Jaký je skutečný podíl plochy k bydlení daného objektu? 
3. str. 24 – 2.2.4 – Jsou výtahy brány jako evakuační? 
4. str. 26 – Střešní konstrukce – jaká varianta ploché střechy bude prováděna dle skladby a co 

tvoří hlavní hydroizolační vrstvu? 
5. str. 31 – Odvodnění pozemku neřešeno – co splachy na sousední pozemky? 
6. str. 33 – Bude stavba vyžadovat zábory? Bod f) toto nezodpověděl. 
7. str. 44 – 3.3.2 – Bylo by vhodné již uvést konkrétní provedení ploch v návaznosti na výkres ZS. 
8. str. 46-48 – Ve skeletovém systému jsou pouze sloupy, průvlaky a ztužidla? 
9. str. 53 – Postrádám odkaz na literaturu a zdroje. 
10. str. 57 – 4.2.1 - Při jakých hodnotách rovinnosti a prostorové deformace stropní konstrukci 

lze převzít pro etapu zdění? 
11. str. 58 – b) Jakou maltu použijete pro zdění AKU tvárnic s výškou 238mm? 
12. str. 60-61 – Jak je provedena vazba zdiva – v rámci jednotlivých vazeb, tak i v rámci návazností zdí 

mezi sebou? Ve zdivu nejsou žádné otvory – v BP není žádný podkladový výkres. V jakých výškách 
budou osazené překlady? Je dostatečný počet 2 pomocníků na 5 zedníků? 

13. str. 62 – Proč je v seznamu nářadí ponorný vibrátor nebo ohýbač a střihač výztuží? 
14. str. 63-64 – Práce neobsahuje KZP pro zděné konstrukce – proč tedy není v kapitole Kontroly kvality 

v TP jediná číselná hodnota, vztažená ke kvalitě provádění konstrukcí? Jaké hodnoty musíme uvést 
pro jednotlivé kapitoly kontroly ve spojení s normou geometrické přesnosti staveb? 

15. str. 78 – Jaké DN potrubí bude třeba pro přípojku ZS? 
16. str. 87 – Postrádám podrobnější časové a technické posouzení strojů ve strojní sestavě – 

příloha se jeví spíše jako katalog strojů.  
17. str. 113 – 114 – Na trase příjezdu jeřábu je jediným místem komplikací vjezd na stavbu? Při 

uvedených parametrech zatáčení? 

Ø Přílohy: 
1. Př. 1 a 2 – Chybí blíže určený vjezd/výjezd s výstražnými tabulemi - z výkresů to není jasné. 

V okolí vjezdu/výjezdu je dovolena rychlost 50km/h? Omezení rychlosti nevidím. 
2. Př. 3 – Pro jaké stroje byl ověřen profil vnitrostaveništní komunikace? Oplocení má brány? Na čem 

jsou ustaveny oba jeřáby? Jak je likvidována odpadní voda z kontejneru D? Jak se bude dostávat suchá 
směs ze sila? Nevidím stavební výtahy – tato etapa s nimi neuvažuje? Vysvětlete pojem kabelový 
most. Jak jsou vedeny provizorní přípojky elektřiny a vody vůči terénu? 

3. Př. 6 – Pro jeřáb 2 – modrý – není nejbližším břemenem sloup. Postrádám pro oba jeřáby 
určení nejkritičtějšího břemene. Bez kladečského výkresu skeletu nelze provést kontrolu 
návrhu a posouzení zvedacích mechanismů. 

4. Př. 10 – Proč je uveden stavební zákon č. 225/2017 v kombinaci s vyhl. 62/2013? Kontrola 7.3.2 není 
proveditelná, pokud nebude skelet proveden včetně montované stropní konstrukce.  

5. Harmonogram – v seznamu příloh uvedeno jako „Časový plán pro montáž 
prefabrikovaného skeletu“ – tento graf tak lze brát pouze v případě jednopatrového objektu 
bez vodorovných konstrukcí – tj. nelze jej brát jako plán celé etapy – dle mého názoru 
nedostatečně zpracováno. 
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Závěr: 

Student prokázal schopnost samostatného řešení stavebně technologických problémů. 
Předložená práce svým rozsahem a způsobem zpracování splňuje požadavky uvedené v zadání 
bakalářské práce, s poznámkou, že některé části jsou značně osekány nebo nedopracovány, 
což vidím jako zásadní nedostatek. 

Z hlediska technického a ekonomického posouzení neshledávám v práci závažné chyby – 
v souvislosti s posouzením jeřábu však konstatuji, že bez kladečského plánu prvků (určení 
hmotnosti/vzdálenosti/pozice prvků) nelze provést kontrolu správnosti návrhu zvedacího 
mechanismu. Při jejím vypracování byly zohledněny platné právní předpisy a s problematikou 
související normové ustanovení – je nutné však zohlednit správnou kombinaci legislativních 
požadavků poplatných době schvalování dokumentace či získávání povolení. 

Po formální i grafické stránce je práce zpracována dostatečně kvalitně, avšak v práci jsou 
uvedeny zdroje pouze ve formě seznamu, ale nikoliv ve správné formě dle ISO normy. 

 
Celkově práce hodnotím jako dostačující a schvaluji ji pro obhajobu před komisí v rámci SZZ. 
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