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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Řešení technologické etapy vrchní stavby polyfunkčního domu 

v Žilině  

Autor práce: Lukáš Papučík 

Oponent práce: Ing. et Ing. Barbora Nečasová 

Popis práce: 

Předložená bakalářská práce se zabývá zpracováním technologické etapy hrubé vrchní 

stavby polyfunkčního domu v Žilině. 

 

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

hledisko provádění hrubé vrchní stavby polyfunkčního domu je řešeno v kapitolách technická 

zpráva, situace stavby s řešením širších dopravních tras a organizace výstavby. Technické 

zprávy jsou doplněny technologickými předpisy pro provádění zděné konstrukce a monolitické 

konstrukce stropu. Závěr práce je věnován návrhu strojní sestavy pro řešenou technologickou 

etapu, problematice BOZP a kontrolním a zkušebním plánům. Součástí práce je i časový plán 

výstavby objektu a položkový rozpočet. 

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: 

 Textová část: 

1. Str. 58 – Proč jsou rohové tvarovky 1. řady ukládány do malty tl. 12 mm a ostatní tvarovky 

v této řadě jsou ukládány do lože tl. 15 mm? Do jaké výšky hovoříme o zdění 1. výšky 

nosného zdiva? Je nutné vyznačit a vynechat otvory pro výplně, pokud ano, kdy?   
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2. Str. 80 – Délka tech. přestávky je 5 dní, avšak částečné odbednění bude prováděno již po 

dosažení 70% pevnosti betonu, jak byla stanovena délka TP? Jak zjistím, zda bylo již 

dosaženo pevnosti 70%?  

3. Str. 93 – 95 – Jak byl stanoven počet stavebních buněk – s kolika pracovníky bylo ve výpočtu 

uvažováno?  

4. Str. 131 – BOZP – Opravdu vyplývají povinnosti zaměstnavatele pouze z legislativy uvedené 

úvodu kapitoly?  

 

 Přílohy: 

1. Položkový rozpočet – Proč jsou náklady na zařízení staveniště zařazeny do stavebního dílu 

ostatní náklady? Jaký je rozdíl mezi st. dílem ON a vedlejší náklady? 

2. Časový plán – Jakým způsobem je řešeno schodiště z 1.NP – v harmonogramu není 

uvedeno? Dle TP bude provedeno částečné odbednění stropní konstrukce po cca 5 dnech, 

proč tato činnost není uvedena v harmonogramu? Odbednění věnce v 3.NP bude 

provedeno až po dokončení montáže krovu, nebudou tyto činnosti kolidovat, je možné 

montovat krov před odstraněním bednění? Co je to fiktivní činnost? 

3. Zařízení staveniště – jakým způsobem jsou zpevněny plochy staveniště (materiál)? Jak bude 

plocha VV zásobována vodou? Chybí výškové úrovně úpravy terénu nebo vrstevnice.  

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, avšak v práci je prezentováno 

množství fotografií a obrázků, u nichž není uveden jejich zdroj. Tento není uveden ani v závěru 

práce v seznamu použitých zdrojů! 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  28. května 2018             Podpis oponenta práce: 

 




