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Posudek oponenta baka!ářské práce

Název práce: Vinařství Pavlov - Hrubá spodní stavba

Autor práce: Daniel Ševčík
Oponent práce: lng. Lukáš Bříza

Popis práce:

Student Daniel Ševčík měl za úkol zpracovat baka!ářskou práci na téma: Vinařství
Pavlov - Hrubá spodní stavba. Ve své práci student zpracoval technickou zprávu
řešeného objektu se zaměřením na technologickou etapu, technickou zprávu širších
dopravních vztahŮ, návrh zařízení staveniště, technologický předpis pro zemní práce.
ByI zpracován návrh stavebních strojŮ, kontrolní a zkušební plán pro zemní práce,
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana životního prostředí. Dále je v práci
obsažen položkový rozpočet a časov,ý plán.

Hodnocení práce:
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1. Odborná úroveň práce ! x n l

2. Vhodnost použitých metod a postupŮ ! x ! n

3. Využití odborné literatury a práce s ní ! x ! n

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ! x ! l

5. Splnění požadavků zadání práce x ! ! x

Připomínky a dotazy k práci:

Textová část

o 3. 3. 4 Dimenzování staveništních přípojek - Byla do uýpočtu potřeby vody uvažována
požární voda7 Od ůvod něte,

. 7 .3.1 Riziko pádu pracovníků zvyšky nebo do hloubky - Jak jsou definovány práce ve
uýškách?Jaká opatření proti páduz vYšky nebo do hloubky znáte?
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. 8. ochrana životního prostředí - vysvětlete, jakým způsobem budou očišťovány vozidla

a stroje opouštějící staveniště.Jak bude případně zacházeno s odpadnívodou vzniklou

při očištování vozidel stavby?
. 8.3 ochrana proti hluku a prachu -Jaké hlukové úrovně bude na stavbě při provádění

zemních pracídosaženo?Jak jste ktěmto hodnotám došel?Jaké jsou normové limitY

hluku?

přílohová část

P.1 Koordinační situační uýkres
. z jakého recyklátu jsou zpevněné plochy? )akáje požadovaná únosnost těchto ploch?

. Jakým způsobem je řešeno parkování na staveništi a v jeho blízkosti pro potřebY

staveniště?
o Ve rnýkresu jsou znázorněny Skládka orné půdy a Skládka vytěžené pŮdy pro obsYPY a

zásypy.Jakým způsobem se smí skladovat orná půda a proč?

P.3a a P.4a - Položkorný rozpočet
o Jakým způsobem jste stanovil Ostatní náklady a Vedlejší náklady? Co jsou to ostatnía

vedlejší náklady?
. co jste odvod il z rozdílných položkorných rozpočtů zpracovaných pro variantu se

stropními panely Spiroll a variantu monolitického stropu?

P.3b Časorný harmonogra m

. Vysvětlete souběh činností ,l20 Obvodové zdivo 1 .PP a 190 BetonáŽ ztraceného

bednění.
. proč po činnosti 60 Betonáž a bednění pasů, která je na kritické cestě, následuje pěti

denní prodleva k začátku další Činnosti? co je to kritická cesta?

P.6 PrŮkazy strojŮ
. V grafech únosnosti zvedacích mechanizmŮ nejsou zakreslena kritická břemena. Co

jsou to kritická břemena?

Závér:.

Student ve své bakalářské práci prokázal schopnost samostatného uvaŽování při

řešení stavebně_technologických prob!émŮ a odborné znalosti v dané problematice.

Student předložil bakalářskou práci v požadovaném rozsahu, který mu by|

stanoven zadáním a přílohou k tomuto zadání. Student prokázal, Že má dobré znalosti a

předpoklady pro řešení úloh v dané úrovni obtížnosti a práci tedy doPoruČuji

k obhajobě při státních závěrečných zkouškách.
Z hlediska technického student používaI soudobé technologie ve výstavbě, pouŽil

moderní stroj n í zařízení a materiá ly.
pro vypracování bakalářské práce byly použity platné normy, zákony a vyhláŠkY.

pozvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splněnízadání a odbornosti předloŽené práce ji

hodnotím známkou dle ECTS:

Klasifikační stupeň podle ECTS: C l2

Datum: 4.června 2018 Pod pis oponenta p, ar
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