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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: REALIZACE ZASTŘEŠENÍ POLYFUNKČNÍHO DOMU V BRUMOVĚ 

Autor práce:  Adam Šánek 

Oponent práce:  Ing. Lukáš Bříza 

Popis práce: 

Student Adam Šánek měl za úkol zpracovat bakalářskou práci na téma: Realizace zastřešení 

polyfunkčního domu v Brumově. Ve své práci student zpracoval průvodní a souhrnnou technickou 

zprávu, zabýval se širšími vztahy dopravních tras, časovým plánem pro technologické etapy a pro 

ně také řešil organizaci výstavby. Dále je součástí práce technologický předpis pro tesařské 

konstrukce a technologický předpis pro klempířské a pokrývačské práce, návrh strojní sestavy, 

bezpečnost práce řešené technologické etapy a řešení stavebních detailů zastřešení. 

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 ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Odborná stránka práce je na průměrné úrovni. Zvolené metody a postupy zpracování považuji za 

vcelku vhodné. Při zpracování byly zohledněny platné právní předpisy související s danou 

problematikou i odkazy na použité zdroje. Textová část obsahuje vše podstatné a to jasnou a 

přehlednou formou. Předložená práce splňuje požadavky uvedené v zadání bakalářské práce. 

 

Připomínky a dotazy k práci: 

 V technologických předpisech (například. 5 Technologický předpis pro klempířské a 

pokrývačské práce) v kapitole 3.2.2. Sekundární doprava materiálu uvádíte u stavebního 

výtahu Böcker HD 31K, že bude využit také k přepravě pracovníků. Ověřil jste si, že tento 

typ výtahu je určen pro přepravu osob? Z čeho vycházíte? 
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 V textové části práce se v různých částech odkazujete na stavební výtah Böcker HD 31K. 

Ve výkresu přílohy P.04 Zařízení staveniště je ovšem pod označením F) zakreslen stavební 

výtah GEDA 500 Z/ZP. Tento typ výtahu není ani uveden v kapitole 8 Návrh strojní sestavy. 

Vysvětlete. 

 

 V příloze P.03 Položkový rozpočet nejsou uvedeny Ostatní a Vedlejší náklady, proč? Celkově 

postrádám položky přesunu hmot. Kde je ve Vašem rozpočtu zohledněn např. autojeřáb 

nebo stavební výtah? 

 

 Z výkresu Zařízení staveniště je patrné, že autojeřáb bude umístěn relativně blízko 

budovaného objektu. Ověřil jste, že nedojde ke kolizi ramene jeřábu se stavebními objekty? 

Zohlednil jste při posuzování autojeřábu jeho různé zatěžovací křivky v osách X a Y (v 

podélném směru autojeřábu a kolmo k podélné ose stroje)? 

 

 V tabulce odpadů uvádíte například kovové obaly nebo obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek se způsobem likvidace: odborná firma. Jak bude s odpadem zacházeno 

na stavbě před předáním odborné firmě? 

 

 V příloze P.05 Časový plán je uvedena vazba k-z v případě montáž střešních oken – kladení 

krytiny. Proč je započetí kladení krytiny podmíněno kompletní montáží střešních oken? 

Závěr: 

Student ve své bakalářské práci prokázal schopnost samostatného uvažování při řešení stavebně 

technologických problémů a odborné znalosti v dané problematice. 

 

Z technického hlediska student používal soudobé technologie ve výstavbě, použil moderní strojní 

zařízení a materiály. 

 

Pro vypracování bakalářské práce byly použity platné normy, zákony a vyhlášky. 

 

Student předložil bakalářskou práci v požadovaném rozsahu, který mu byl stanoven zadáním a 

přílohou k zadání. Student zároveň prokázal, že má dobré znalosti a předpoklady pro řešení úloh 

v dané úrovni obtížnosti a práci tedy doporučuji k obhajobě při státních závěrečných zkouškách. 

 

Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce ji hodnotím 

dle ECTS: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  30. května 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


