
 Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 

1 / 2 

Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Přístavba onkologického centra FN Brno - hrubá spodní stavba 

Autor práce: Denisa Gottvaldová 

Oponent práce: Ing. Erika Kratochvílová 

Popis práce: 

Předmětem bakalářské práce je stavebně technologické řešení etapy hrubé spodní stavby 

onkologického centra Fakultní nemocnice v Brně. Obsahově sestává z technické zprávy stavebně 

technologického projektu, posouzení širších vztahů dopravních tras, návrhu zařízení staveniště 

včetně technické zprávy a výkresů zařízení staveniště, technologického předpisu pro provádění 

mikropilot, návrhu strojní sestavy pro vybranou technologickou etapu, kontrolního a zkušebního 

plánu pro provádění mikropilot, BOZP pro vybranou etapu, položkového rozpočtu a časového plánu. 

Jako jiné zadání studentka zpracovala environmentální aspekty technologické etapy, limitky zdrojů, 

graf potřeby pracovníků, průkaz zvedacích a dopravních mechanizmů, dopravní značení v blízkosti 

staveniště a spotřeby staveništních energií. 

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 

3.4.3 Sociální zařízení staveniště: Podle čeho byly staveništní kontejnery (šatnové i sanitární) 

dimenzovány? 

4.2.1 Zemní práce: Z jakého důvodu nebyla technologie záporového pažení upřednostněna před 

pažením pomocí štětovnic?  

 

Přílohová část 

P.02, P.03 Zařízení staveniště: Jakým způsobem byla dimenzována skládka zeminy? Jaké jsou vlastně 

její rozměry? Výkresy zařízení staveniště nejsou dostatečně kótovány. 
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P.05 Kontrolní a zkušební plán provádění mikropilot: U kontroly pracoviště popisujete především 

kontrolu staveniště. Jaký je rozdíl mezi pracovištěm a staveništěm? Co přesně spadá do kontroly 

pracoviště?  

Závěr: 

Studentka aplikovala moderní technologie ve výstavbě, použila vhodná zařízení a materiály. Práce je 

dle mého názoru zpracována podle platných legislativních předpisů. Formální, grafická a jazyková 

úprava práce je na velmi dobré úrovni. 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: B / 1,5 

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


