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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ HRUBÉ VRCHNÍ STAVBY BYTOVÉHO 
DOMU V KOMPLEXU PONAVA CITY, BRNO 

Autor práce: Jan Handlíř 
Oponent práce: Ing. Martin Hejl 

Popis práce: 

Předmětem bakalářské práce je stavebně technologický projekt hrubé vrchní stavby bytového 

domu v komplexu Ponava city v Brně. Jedná se o budovu o 7 nadzemních podlaží a 1 

podzemním podlaží. Svislé konstrukce jsou částečně zděné a částečně železobetonové 

monolitické. Stropy jsou monolitické železobetonové a střecha je plochá. Obsahem práce je 

technická zpráva, technologické postupy výstavby, technická zpráva zařízení staveniště, návrh 

strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnostní práce a porovnání materiálových 

variant. 

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: 

1. Výkres zařízení staveniště – Výkres není okótován. Na výkrese by měla být zobrazena 

celá parcela, na které bude probíhat výstavba. Jak by staveniště mělo být správně 

okótováno, a ke kterým bodům/hranám objekty kótujeme? 

2. Výkres zařízení staveniště – Z jakého důvodu není zakázaná manipulace nad místem pro 

buňky pracovníků? Jak by tato situace šla lépe vyřešit? 

3. Zařízení staveniště – Jakým způsobem budou chráněny staveništní přípojky pod vnitro-

staveništní komunikací? 

4. Zařízení staveniště – Kde se bude nacházet skládka materiálu (popisovaná např. v rámci 

TP pro betonáž), jaké jsou zásady pro zřízení skládky materiálu a jaké budou její 

rozměry? 
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5. Výkres situace – V rámci přehlednosti výkresu doporučuji značení sítí, znázornit 

v legendě i ve výkrese stejně (barva, typ čáry). 

6. TP pro betonáž svislých a vodorovných konstrukcí – Jaké proškolení (jaké průkazy) musejí 

mít pracovníci vyskytující se na stavbě během této etapy výstavby? 

7. TP pro betonáž svislých a vodorovných konstrukcí – Jakým způsobem bude provedeno 

bednění stropu v místech, kde se nachází prostupy přes strop (instalační šachty, 

výtahová šachta atd.)? 
8. Technická zpráva zařízení staveniště – Jakým způsobem byl stanoven počet stavebních 

buněk? 
9. Str. 110 Porovnání variant stěn dle tepelné techniky – Vyhoví některá z variant i na 

přísnější doporučený součinitel prostupu tepla pro pasivní domy? Jaký je tento 

doporučený součinitel? 
10. Str. 116 Vyhodnocení porovnání variant stěn – Existují i řešení z jiných materiálů, než 

jsou keramické tvárnice a monolitické žb stěny? Které další varianty by student vybral a 

doporučil případně investorovi? 
11. Použité zdroje – Zdroje a citace nejsou uvedeny dle platné normy. Jakou normou se 

řídíme? Jak by měly být zdroje správně uvedeny? 

Závěr: 

Student prokázal schopnost samostatného uvažování při řešení stavebně-technologických 

problémů a odborné znalosti v dané problematice. Předložená práce splňuje požadavky 

uvedené v zadání bakalářské práce. Student využil ke zpracování bakalářské práce dostupnou 

výpočetní techniku a specializovaný software. Tímto krokem prokázal, že použité programy 

ovládá na požadované úrovni studenta daného oboru. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: D / 2,5 

Datum: 26.05.2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


