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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Bytový dům Kasárny E v Uherském Hradišti, hrubá vrchní 

stavba 

Autor práce: Matěj Beníček 

Oponent práce: Ing. Erika Kratochvílová 

Popis práce: 

Bakalářská práce řeší vybrané části přípravy a realizace hrubé vrchní stavby bytového domu 

v Uherském Hradišti. Obsahově sestává především z technické zprávy, situace stavby se širšími 

vztahy dopravních tras, koordinačního výkresu, výkazu výměr pro danou technologickou etapu, 

technologického předpisu pro zdění, řešení organizace výstavby pro danou technologickou etapu, 

včetně technické zprávy pro zařízení staveniště a výkresu zařízení staveniště, návrhu strojní sestavy 

pro vybranou technologickou etapu, kontrolního a zkušebního plánu pro zdění, BOZP pro vybranou 

etapu, položkového rozpočtu s výkazem výměr pro vybranou technologickou etapu, časového plánu 

a histogramu pracovníků.  

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: 

A. Technická zpráva 

A.2.1. a): Z jakého důvodu zde udáváte, že se jedná o změnu stavby před dokončením, když 

v ostatních případech uvádíte, že se jedná o novostavbu? 

A.2.1. h): Uvádíte, že orientační náklady stavby lze najít ve finančním plánu. V rámci bakalářské 

práce není finanční plán zpracován. Uveďte, jak byste orientační náklady na tuto stavbu spočítal. 

A.8. f): Co se přesně rozumí jako zábor pro staveniště? Je důležité, zda je celé staveniště umístěno 

na pozemku investora? 

A.8. k): Postrádám posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti. Bude muset být na stavbě 

přítomen? 
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B. Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 

U použitých dopravních strojů neuvádíte poloměry otáčení, posouzení tedy není úplné. 

D. Technologický předpis pro zdění 

D.2.2. Převzetí staveniště: Jaký je rozdíl mezi staveništěm a pracovištěm? Kdy v průběhu realizace 

stavby dochází k převzetí staveniště? Kdy dochází k převzetí pracoviště?  

F. Návrh strojní sestavy 

Postrádám křivku únosnosti věžového jeřábu s vyznačením kritických břemen.  

G. Kontrolní a zkušební plán 

G.2.3., G.3.2.: U obrázků 45, 46, 47 není uveden zdroj. Z jakých norem jste čerpal?  

 

Příloha 1 – Situace zařízení staveniště: 

V situaci zařízení staveniště postrádám vyznačení polohy posuzovaných kritických břemen vzhledem 

k jeřábu. 

Skutečně na tento výkres nepatří ani jedna vrstevnice? Jakou barvou se případně vrstevnice značí?  

Je správně vyšrafována celá zóna zakázané manipulace s břemenem?  

Postrádám kótu umístění jeřábu vzhledem k objektu. Jaká minimální vzdálenost zde musí být 

dodržena?  

Uveďte bližší specifikaci materiálu, ze kterého je navržena zpevněná staveništní komunikace (např. 

frakce). 

Příloha 3 – Položkový rozpočet stavby dle stavebních dílů: 

U dílu 711 postrádám položku přesun hmot. 

Závěr: 

Student aplikoval moderní technologie ve výstavbě, použil vhodná zařízení a materiály. Student při 

zpracování opomněl uvést některé novely u legislativy, tyto novely však nepřinesly tak velké změny, 

aby měly vliv na správnost vypracování. Pro příště bych doporučila dávat větší pozor na stylistické a 

pravopisné chyby, které se v práci vyskytují často. Vkládané obrázky v některých případech nejsou 

v dobré kvalitě a jsou špatně čitelné. Požadavky na zadání byly splněny bez výhrad. Po zvážení 

rozsahu, kvality, míry splnění zadání, odbornosti předložené práce a vhodnosti použitých metod a 

postupů, hodnotím práci následovně:   

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 3. 6. 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


