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Předložená bakalářská práce je zaměřena na řešení technologie 
bytového domu. Práce obsahuje technologické
monolitických vodorovných nosných konstrukcí
kontrolní a zkušební plán, bezpečnost
autorovi 30.11.2018 vedoucím práce, kterým
převzatá část projektové dokume

Hodnocení práce: 

 

1. Odborná úroveň práce 
2. Vhodnost použitých metod a postupů
3. Využití odborné literatury a práce
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce
5. Splnění požadavků zadání práce

Připomínky a dotazy k práci

Textová část bakalářské práce:
Kapitola 1 – Průvodní a souhrnná technická zpráva
- Zpracování zpráv je v rámci stavebně technologického projektu
vstupují do reálného výstavbového
specializovanou zprávu s konkrétními informacemi o stavebně technologické
- A.1.1.c) Mělo by být uvedeno, zda se jedná o novostavbu neb
nebo dočasnou stavbu a účel užívání stavby.
- A.1.3.c) Postrádám tento bod s uvedením zpracovatelů dílčích částí projektové dokumentace.
- B.1.c) Soulad je zpravidla nutno podložit 
pozemky stavby spadají a zda textová část ÚpD definuje alespoň přípustné využití navrhovanou 
stavbou. 
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Posudek oponenta bakalářské práce

Realizace hrubé stavby bytového domu v Bratislavě

Šimon Coník 
Ing. Václav Venkrbec 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na řešení technologie výstavby
domu. Práce obsahuje technologické přepisy pro provádění svislých konstrukcí

monolitických vodorovných nosných konstrukcí, řešení zařízení staveniště, 
, bezpečnost práce a další části dle přílohy zadání, které 

m práce, kterým je Ing. Michal Novotný, Ph.D
převzatá část projektové dokumentace na základě písemného souhlasu oprávněné osoby
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☒ ☐ 

použitých metod a postupů ☒ ☐ 

Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ 

Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ 

Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Textová část bakalářské práce: 
Průvodní a souhrnná technická zpráva 

je v rámci stavebně technologického projektu irelevantní
do reálného výstavbového procesu jako podklad projektanta. 

izovanou zprávu s konkrétními informacemi o stavebně technologickém řešení.
ělo by být uvedeno, zda se jedná o novostavbu nebo změnu dokončené stavby

nebo dočasnou stavbu a účel užívání stavby. 
A.1.3.c) Postrádám tento bod s uvedením zpracovatelů dílčích částí projektové dokumentace.

c) Soulad je zpravidla nutno podložit zdůvodněním, tzn. uvedením do jaké plochy ÚpD 
pozemky stavby spadají a zda textová část ÚpD definuje alespoň přípustné využití navrhovanou 
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irelevantní, jelikož tyto zprávy 
procesu jako podklad projektanta. Uvítal bych spíše 

m řešení. 
změnu dokončené stavby, trvalou 

A.1.3.c) Postrádám tento bod s uvedením zpracovatelů dílčích částí projektové dokumentace. 
ním, tzn. uvedením do jaké plochy ÚpD 

pozemky stavby spadají a zda textová část ÚpD definuje alespoň přípustné využití navrhovanou 
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- B.1.g) V tomto bodě jsou mylně popisovány ochranná pásma sítí. V této kapitoly však mají být 
uvedeny ochrany území podle jiných právních předpisů, což jsou např. památková ochrana (dle 
zákona č. 20/1987 Sb.) nebo ochrana přírody a krajiny (dle zákona č. 114/1992 Sb.). 
- Uvedení české i slovenské legislativy je přínosné. 
 
Kapitola 3 – Technická zpráva zařízení staveniště 
- 3.3.1. Jakým způsobem budou uloženy staveništní kontejnery na terénu? 
- 3.3.5. Do jaké míry budou zhutněny skladovací plochy (a komunikací)? 
- 3.3.3. Je uvedeno, že pro parkování stavby budou pronajaty plochy parkování stávajících 
bytových domů. Není uveden počet míst. Bylo by vhodné prokázat, že tímto záborem nedojde ke 
snížení počtu parkovacích míst okolních domů pod legislativně stanovený počet. 
 
Kapitola 5 – Technologický předpis pro svislé konstrukce 
- 5.7.3. Je uvedeno, že se začíná v nejvyšším rohu stavby. Jaká je min. a max. tloušťka malty a 
povolený rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším místě podkladu? 
- 5.7.3. Dále je pospáno, že bude použito rohových cihel. Rohové cihly jako takové však výrobce 
pro Porotherm 30T Profi neposkytuje. Jak dosáhnete potřebného tvaru dle uvedené vazby? 
 
Kapitola 6 – Technologický předpis pro monolitické vodorovné nosné konstrukce 
- 6.7.7. Postrádám informaci o tom, zda-li se schodiště bude betonovat (bádií) zároveň se stropy 
(čerpadlem), nebo budou provedeny pracovní spáry? 
- 6.10. V tabulce odpadů je uvedena recyklace betonu. Jakým způsobem bude prováděna? 
 
Přílohová část bakalářské práce: 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
- Bylo počítáno se ztratným (prořezem) materiálů? V jakém rozsahu? 
- Jakým způsobem byly stanoveny vedlejší náklady? 
 
Příloha č. 7a: Kontrolní a zkušební plán pro monolitické vodorovné nosné konstrukce 
- 8.2.13. Jak bude kontrolována těsnost bednění? Jak se provede utěsnění kritických míst? 
- 8.2.18. jak byla stanovena doba pro ošetřování 12 hod. V normě ČSN EN 13670 v tabulkách F.1 
až F.3 se uvádí vždy min. 1 den. 
 
Příloha č.8: Výkres zařízení staveniště 
- Plocha zakázané manipulace jeřábu s břemeny není uvažována nad kancelářemi a vrátnicí? 
- Zpevněné plochy jsou, dle mého názoru, předimenzované. Skládky S1 až S4 jsou umístěny 
nevhodně mimo viditelnost vedení stavby (a s rostoucí stavbou i mimo viditelnost jeřábníkem). 
- Poloha čerpadel není jednoznačně určena (zakótována). Jeřáb je zakótován jen v jednom směru. 
- Plocha S6 je podle mého názoru předimenzována (viz připomínka k schématu skládek) 
- Vjezd na staveniště je v místě stávající uliční vpusti kanalizace (UV7), jak bude ochráněna před 
pojezdem těžkou technikou? 
- Je navrženo místo pro čistění bádie. Jak bude znečištěná voda likvidována? Kde se budou 
vyplachovat autodomíchávače? 
 
Příloha č.9: Schéma rozkreslení skladovacích ploch 
- Plocha S6 – proč jsou navrženy velké odstupy mezi prvky ve všech směrech (např. v jednom 
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směru 700 a v druhém 1200)? 
- Plocha S5 je využita z cca 50%, opět s významnými odstupy. Proč není navržená plocha 
úspornější? 

Závěr: 

Je možno konstatovat, že autor přistupoval k řešení zadaného úkolu komplexně jak po stránce 
obsahové, tak odborné. 
 
Práce je podrobně a do odpovídajících detailů a dobře koncipována z hlediska technického řešení. 
 
Autor splnil všechny body dle přílohy zadání práce. 
 
Textová část práce je obsáhlá, jasná a přehledná, bez gramatických chyb. 
 
Výkresová část splňuje veškerá kritéria pro stavebně technologický projekt včetně přehledných 
schémat a výkresů. Autor se rovněž zamyslel nad časovým plánováním stavebních prací včetně 
vyřešení stavebně technologických vazeb. 
 
Práce je, dle mého názoru, v souladu normami a dalšími legislativními předpisy platnými k termínu 
odevzdání práce a autor uvedl použité zdroje formou bibliografických citací. 
 
Autor prokázal, že je schopen samostatně řešit problémy a znalosti aplikovat do reálných výstupů 
prostřednictvím práce, která svým rozsahem přesahuje běžné standardy bakalářských prací.  
 
Po zvážení rozsahu, tématu, kvality a míry splnění zadání v souladu s dosaženou odborností 
předložené práce ji doporučuji k náležité obhajobě před komisí Státních závěrečných zkoušek a 
hodnotím ji známkou dle European Credit Transfer System. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  27. května 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


