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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Realizace hrubé vrchní stavby střediska sportovních aktivit v 

Butovicích 

Autor práce: Stanislav Košut 

Oponent práce: Ing. et Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. 

Popis práce: 

Předložená bakalářská práce se zabývá zpracováním technologické etapy hrubé vrchní 

stavby střediska sportovních aktivit. Práce je zpracována v rozsahu dle zadání a je rozdělena do 

tematických kapitol, které jsou doplněny přílohovou částí. 

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: 

1. V kapitole „Návrh zásobování stavby“ jsou posuzovány dopravní trasy a především kritické 

body na nich, z obrázků bohužel není zřejmé, kde se tyto body nacházejí. Bylo by vhodné 

do mapy tyto posuzované body doplnit. 

2. Na str. 48 je uveden výpis materiálu provětrávaného obvodového pláště, doporučuji 

doplnit následující informace: 

- K čemu slouží kotevní profil 07 vario Q15? 

- Z jakého materiálu jsou hlavní profily, nýty a šroub M8? 

- Co je to Etalbond? 

- Jaký je rozdíl mezi kotevním profilem vario a kotvou MHD-S (viz výkres č. 12.1)? 

Bylo by vhodné doplnit množství materiálu, neboť v položkovém rozpočtu je uvedena 

pouze agregovaná položka. Bohužel množství materiálu není možné ověřit ani 

z kladečského plánu, ten nebyl zpracován. V případě tohoto typu fasádního systému je 
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kladečský plán nezbytný - je nutné vyznačit polohu řezaných keramických obkladů; je 

nezbytné definovat polohu obkladů s odlišnou barvou; je nezbytné definovat, který kotevní 

prvek (zde pravděpodobně prvek vario) je tzv. pevný a který kluzný aj. 

- Na obrázku č. 18 je na hraně obkladu umístěn profil T, proč bylo nahrazeno řešení 

popsané v textu? Profil T se umísťuje spíše v místech styku dvou obkladů. 

- Na str. 53 je uvedeno, že „lepení je vhodné provádět ve vnitřních prostorách“, je tato 

možnost reálná u popisovaného řešení?  

3. Na str. 58 je uvedeno, že „Počty a bližší specifikace k materiálu jsou v kapitole 4 - Položkový 

rozpočet vybraných technologických procesů.“, v položkovém rozpočtu žádné specifikace 

uvedené nejsou, liší se materiál zvolený pro realizaci separační vrstvy (rozdíl ceny cca 50 %).  

4. Str. 73 – jak byla stanovena dimenze dočasné vodovodní přípojky? Proč nebylo ve výpočtu 

spotřeby el. energie uvažováno i s vytápěním a zařízením staveništních buněk? 

5. Na str. 99 v KZP je uvedeno, že „ se nesmí pracovat za snížené viditelnosti a za teplot nižších 

než +10°C a vyšších než 35°C.“, v TP na str. 50 jsou hodnoty při spodní hranici jiné, které 

z uvedených teplot jsou správné?  

Závěr: 

Student prokázal schopnost samostatného řešení stavebně technologických problémů. 

Předložená práce svým rozsahem a způsobem zpracování splňuje požadavky uvedené v zadání 

bakalářské práce. 

Z hlediska technického a ekonomického posouzení neshledávám v práci závažné chyby. Při 

jejím vypracování byly zohledněny platné právní předpisy a s problematikou související 

noremní ustanovení. 

Po formální i grafické stránce je práce zpracována dobře. 
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