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Předložená bakalářská práce je zaměřena na řešení technologie provádění 
bytového domu. Práce obsahuje technologický přepis
sestavy, kontrolní a zkušební plán
předáno autorce práce 30.11.201
podklad slouží převzatá část projektové dokumentace na základě písemného souhlasu oprávněné 
osoby. 

Hodnocení práce: 

 

1. Odborná úroveň práce 
2. Vhodnost použitých metod a postupů
3. Využití odborné literatury a práce s
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 irelevantní, jelikož tyto zprávy 
vstupují do reálného výstavbového procesu jako podklad projektanta. 
specializovanou zprávu s konkrétními informacemi o stavebně technologické
- A.1.1.c) Mělo by být uvedeno, zda se jedná o novostavbu nebo změnu dokončené stavby, trvalou 
nebo dočasnou stavbu a účel užívání stavby (viz Vyhláška
- A.1.3. Postrádám bod c) dle Vyhlášky s uvedením zpracovatelů dílčích částí 
dokumentace. 
- A.1.4. Členění na objekty obsahuje značnou část dočasných objektu. Postrádám však např. 
přípojky pro budoucí objekt, zpevněné plochy apod. Vysvětlete?
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Předložená bakalářská práce je zaměřena na řešení technologie provádění 
bytového domu. Práce obsahuje technologický přepis, řešení zařízení staveniště
sestavy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce a další části dle přílohy zadání, které bylo 
předáno autorce práce 30.11.2018 vedoucím práce, kterým je Ing. Michal Novotný, Ph.D.
podklad slouží převzatá část projektové dokumentace na základě písemného souhlasu oprávněné 
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☐ ☒ 

použitých metod a postupů ☐ ☒ 

Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ 

úprava práce ☒ ☐ 

Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Textová část bakalářské práce: 

Průvodní a souhrnná technická zpráva 
Zpracování zpráv je v rámci stavebně technologického projektu irelevantní, jelikož tyto zprávy 

vstupují do reálného výstavbového procesu jako podklad projektanta. 
izovanou zprávu s konkrétními informacemi o stavebně technologickém řešení.

A.1.1.c) Mělo by být uvedeno, zda se jedná o novostavbu nebo změnu dokončené stavby, trvalou 
nebo dočasnou stavbu a účel užívání stavby (viz Vyhláška 405/2017). 

A.1.3. Postrádám bod c) dle Vyhlášky s uvedením zpracovatelů dílčích částí 

A.1.4. Členění na objekty obsahuje značnou část dočasných objektu. Postrádám však např. 
přípojky pro budoucí objekt, zpevněné plochy apod. Vysvětlete? 
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hrubé stavby objektu 
zařízení staveniště, návrh strojní 

a další části dle přílohy zadání, které bylo 
Michal Novotný, Ph.D. Jako 

podklad slouží převzatá část projektové dokumentace na základě písemného souhlasu oprávněné 
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☐ ☐ 

Zpracování zpráv je v rámci stavebně technologického projektu irelevantní, jelikož tyto zprávy 
vstupují do reálného výstavbového procesu jako podklad projektanta. Uvítal bych spíše 

m řešení. 
A.1.1.c) Mělo by být uvedeno, zda se jedná o novostavbu nebo změnu dokončené stavby, trvalou 

A.1.3. Postrádám bod c) dle Vyhlášky s uvedením zpracovatelů dílčích částí projektové 

A.1.4. Členění na objekty obsahuje značnou část dočasných objektu. Postrádám však např. 
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- A.3. Postrádám další podklady jako Územně plánovací dokumentaci (ÚpD), naopak souhlas 
dotčených úřadů a orgánů může být pouze částečným podkladem pro tuto zprávu. 
- B.1.c) Soulad s ÚpD je zpravidla nutno podložit zdůvodněním, tzn. uvedením do jaké plochy ÚpD 
pozemky stavby spadají a zda textová část ÚpD definuje alespoň přípustné využití navrhovanou 
stavbou. 
- Postrádám body B.1.n) a B.1.o) a rovněž B.6.f) dle Vyhlášky. 
- V bodě B.8. h) by měl být rovněž odhad min. množství odpadů. 
- Postrádám bod B.9 dle Vyhlášky. 
 
Kapitola 4 – Technologický předpis provádění monolitické konstrukce 
- Str. 69 a dále: Ve výkazu materiálu bednění postrádám zábradlí. 
- Str. 73, bod Zdění: U zdění chybí výkaz pojiva (zdící malty), překladů, případně doplňkových 
cihel! Rovněž přepočet kusů cihel na celé palety by pyl prospěšný. 
- Str. 74, bod Skladování: Jak bude uskladněna zdící malta? Bude pytlovaná, nebo volně ložená? 
- Str. 75, bod 4.6.: Jak budou ocelové sloupy zafixovány, než dojte k úplnému a funkčnímu svaření 
s patními plechy? 
- Str. 80, bod Ošetřování betonu: Jak byla stanovena doba pro ošetřování betonu 72 hod.? byla 
využita norma ČSN EN 13670? 
- Str. 85: Je uvedena technologická pauza 28 dnů. Odbednění je naopak již po 72 hodinách. Jaký 
smysl tedy má takto dlouhá technologická pauza a kdy započne provádění dalších prací? 
 
Kapitola 6 – Technická zpráva zařízení staveniště 
- Str. 100, bod 6.2.1 a): Na jakou míru bude zhutněna staveništní komunikace a další plochy?  
- Str. 107, bod 6.3.2: Jak bude zajištěna voda pro hasící účely staveniště? 
 
Přílohová část bakalářské práce: 

Příloha č.1 – Položkový rozpočet 
- Proč byla zvolena pro bytový dům základní sazba DPH 21%? 
- Náklady na dokumentaci skutečného provedení a geodetické práce spadají do kategorie 
Ostatních nákladů, nikoliv vedlejších. 
 
Příloha č.2 – Časový plán 
- Položky 90 a 100 (1.NP i dalších podlaží): Je možné bednění a betonáž na vázat vazbou K-K? 
 
Příloha č.4 – Bilance pracovníků 
- Vysvětlete, proč se v bilanci objevují četná místa s nulovým nasazením pracovníků. 
 
Výkres č.V1 – Situace zařízení staveniště 
- Jaký smysl má objízdná forma staveništní komunikace? Jsou poloměry dostatečné? 
- Jak bude ochráněna stávající kanalizace před pojezdem těžké techniky, která vede středem 
staveniště? 
- Kontejnery na odpad a suť jsou místěny velmi daleko objektu. 
- Pozice autočerpadla není zakótována. 
- Skládka zdících prvků č.5 má rozměry 5,70 x 2,53m. Mají být uskladněny tři typy zdících prvků? 
Bude plocha dostatečná? Jaké je předzásobení? 
- Je možné bránu otevírat směrem ven ze staveniště? 
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Závěr: 

Je možno konstatovat, že autorka přistupovala 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. 
 
Autorka splnila všechny body dle přílohy zadání práce. 
 
Textová část práce je obsáhlá, jasná a přehledná, avšak s drobnými gramatickými chybami. 
 
Výkresová část splňuje veškerá kritéria pro stavebně technologický projekt včetně přehledných 
schémat a hodnotných výkresů bednění stěn a stropů. Autorka se rovněž zamyslela 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 autorka uvedla použité zdroje formou bibliografických citací. 
 
Autorka prokázala, že je schopna samostatně řešit problémy a znalosti aplikovat do reálných 
výstupů prostřednictvím práce, která svým rozsahem dosahuje běžných standardů bakalářských 
prací, avšak výkresová část běžné standardy přesahuje. 
 
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:  B / 1,5 

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


