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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Stavebně technologická příprava prodejny Smart Light 

v Bratislavě 

Autor práce: Bc. Martina Huková 

Oponent práce: Ing. Jana Pražáková 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší stavebně technologickou přípravu výstavby administrativně skladovacího 

objektu. Práce popisuje hlavní technologické etapy výstavby, řešení je vhodné pro zadanou stavbu. 

Práce splňuje předepsané zadání, dílčí technologické postupy jsou popsány podrobně, v logickém 

členění, jsou doplněny názornými obrázky a schématy, doporučuji více uvažovat nad projektem jako 

celkem a vzájemnými návaznostmi. 

Diplomantka prokázala přehled a znalosti o dané problematice, schopnost komplexně řešit zadaný 

projekt.  

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: 

Není jasně dořešena bilance zeminy, zda bude výkopová zemina odvezena jako odpad nebo 

odvážena na mezideponii mimo místo stavby, nejsou řešeny zásypy. Případně navrhuji zajistit 

pronájem ploch v blízkosti stavby. Manipulace se zeminou není zohledněna v položkovém rozpočtu. 

V dokumentaci chybí koordinační situace s vyznačením napojení dokončeného objektu na inženýrské 

sítě. V technické zprávě je popsána přípojka vody DN100. Jaká je uvažována spotřeba vody? Dále 

je v TZ zprávě psáno o dvou přípojkách kanalizace pro objekt. 

V rozpočtu chybí položky lešení, podpěrná konstrukce stropů. 

Při uvažování nákladů na zařízení staveniště je nutno počítat s náklady na spotřebu energií, náklady 

na odvoz a likvidaci odpadu. Zřízení rozvodů vody a energie nebývají účtovány jako pronájem. Je 

nutno počítat s jednou vyšší částkou na pořízení. 
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Drobnou připomínkou je nedodržení typologických zásad- předložky na konci řádku. 

Doporučuji optimalizaci harmonogramu- mnoho činností na kritické cestě, dlouhé technologické 

přestávky mezi činnostmi a naopak krátký časový úsek pro provádění navazujících činností 

(technologická přestávka před odbedněním 1 týden, vyzdění stěn celého patra za 1 den, bednění 

celého stropu za 1 den). 

Závěr: 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B/1,5 

Datum: 23.1.2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


