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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Název práce: Technologická etapa hrubé spodní stavby Nová válcovna – Fatra 

Autor práce: Jan Wiesner 

Oponent práce: Ing. Michal Brandtner  

Popis práce: 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na stavebně technologickou přípravu etapy hrubé 

spodní stavby průmyslového objektu Nová válcovna – Fatra. Obsahem práce je technologický 

předpis pro hlubinné i plošné základové konstrukce. Dále byl pro řešenou technologickou etapu 

vypracován návrh strojní sestavy, časový plán, výkaz výměr a situace stavby se širšími vztahy 

dopravních tras. V rámci práce byla rovněž řešena organizace výstavby včetně výkresu a 

technické zprávy pro ZS, kontrolní a zkušební plán, položkový rozpočet, technická zpráva a další 

části dle přílohy zadání. Příloha zadání byla autorovi předána 30. 11. 2018 vedoucím bakalářské 

práce, kterou je Ing. Radka Kantová, Ph.D. Jako podklad byla využita převzatá část projektové 

dokumentace na základě písemného souhlasu oprávněné osoby. 

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.: 

ad 1. Je možno konstatovat, že student přistupoval k řešení zadaného úkolu komplexně jak po 

stránce obsahové, tak odborné.  

ad 2.-3. Práce je v souladu s platnými technickými normami a dalšími legislativními předpisy. 

Některé ze zvolených metod považuji za vhodné. Student při zpracování opomněl uvést několik 

novel u legislativy. V seznamu zdrojů je uvedena literatura v nesouladu s citační normou ČSN 

ISO 690. V textu ani v seznamu zdrojů nejsou uvedeny odkazy na zdroje u obrázků ani tabulek. 

U internetových zdrojů není uvedeno datum, ve kterém bylo z daného zdroje čerpáno.  

ad 4. Textová část práce je kratšího rozsahu s občasnými gramatickými chybami. Formální 

úprava odpovídá platné směrnici VUT v Brně pro vzhled vysokoškolských závěrečných prací.  
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ad 5. Zadání bylo splněno téměř ve všech bodech přílohy zadání, která byla definována 

vedoucím bakalářské práce. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Bakalářskou práci jsem celou podrobně prostudoval. K práci mám tyto následující připomínky 

a dotazy. 

 

Textová část: 

Kap. D Technologický předpis pro základové konstrukce 

- D.2.2 Připravenost staveniště – informace popsané v této kapitole se značně liší od informací 

ve výkresu zařízení staveniště. Např. zde uvádíte výšku oplocení 1,8 m, v legendě výkresu je 

uvedeno mobilní oplocení výšky 2,025 m, dále uvádíte vybavenost staveniště dvěma 

uzamykatelnými sklady, zatímco ve výkrese je pouze jeden apod. Které informace platí? 

- D.3.1 Materiál – specifikace betonu C 25/30 XC2 není dostatečná. Co vše potřebujeme znát pro 

stanovení konkrétního typu betonu? 

- D.3.1 Materiál – jaká je souvislost výkazu materiálů v této kapitole s rozpočtem uvedeným 

v příloze P. 9? 

 

Kap. E Zásady organizace výstavby 

- E.1.1 Spotřeba el. energie pro potřeby staveniště – byl dimenzován hlavní staveništní 

rozvaděč? Proč je dimenzování hlavního staveništního rozvaděče důležité pro celý provoz na 

stavbě? 

- E.8.2 Objekty zařízení staveniště – Skládky – Jak byla stanovena velikost skládek?  

- E.8.2 Objekty zařízení staveniště – Kanceláře, šatny pro pracovníky – Jak byl stanoven počet 

staveništních kontejnerů pro potřeby ZS? Popište. 

- Objekty zařízení staveniště popsané v této kapitole neodpovídají objektům na výkrese v příloze 

P. 2 – Zařízení staveniště. 

- Jaké jsou správné náležitosti technické zprávy Zásad organizace výstavby (ZOV)? Jakou 

vyhláškou se její zpracovávání řídí? Nepostrádá výše zmíněná kapitola E některé zásadní 

informace? 

 

Kap. F Návrh strojní sestavy  

- F.2.1 Mimostaveništní doprava – uvádíte využití tahače v kombinaci s návěsovými podvalníky 

pro přepravu nadrozměrných strojů – Nepřekročí parametry celé soupravy včetně nákladu 

limity pro nadrozměrnou přepravu svou délkou či hmotností? Co je považováno za 

nadrozměrnou přepravu? Vyhovuje tato souprava limitním parametrům? Jaké jsou legislativní 

náležitosti nadrozměrné přepravy? 

 

Kap. H Kontrolní a zkušební plán  

- Uvádíte pouze zákon č. 183/2006 Sb. – je to správně? 

- H.1.3 - Kontrola zemních prací – uvádíte parametr míry zhutnění Edef,2 [MPa] – jak je přesně tato 

hodnota vypočtena? Popište postup provádění zkoušky pro získání hodnot k výpočtu.  

- H.2.10 Kontrola betonu – Kde se budou uchovávat zkušební krychle, než se provedou zkoušky 

pevnosti betonu v tlaku? 
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Výkresová část: 

Příloha P. 1 – Koordinační situace 

- Jakou vyhláškou se obecně řídíme při zpracovávání koordinační situace? Jaké jsou náležitosti 

koordinační situace?  

 

Příloha P. 2 – Zařízení staveniště 

- Postrádám legendu barevného značení výkresu. Jaké jsou obecně zásady barevnosti výkresu 

zařízení staveniště? Popište.  

- Ve výkresu postrádám vrstevnice. Jakou barvou se obvykle značí? 

- Z jakého důvodu bylo pro výkres zařízení staveniště zvoleno měřítko 1:500? Nebylo by 

vzhledem z důležitosti výkresu zařízení staveniště vhodnější zvolit větší měřítko výkresu? 

- Čáry stávajících ale i nových inženýrských sítí jsou v rámci výkresu zařízení staveniště, ale i 

v rámci legendy špatně vykresleny. Nejde tudíž ani v jednom případě rozeznat, o jakou přípojku 

se jedná. U vedení stávajících inženýrských sítí by bylo vhodné uvést dimenzi. 

-  Z výkresu není zřejmý poloměr otáčení při vjezdu a výjezdu ze staveniště. Jakým způsobem se 

budou na staveništi navržené mechanismy otáčet? Jaké jsou poloměry otáčení navržených 

mechanismů? Bude v rámci staveniště možné otočení těchto mechanismů? 

- Na výkresu není zakótována délka oplocení zařízení staveniště. 

- Chybí kótování – vzájemná poloha některých objektů zařízení staveniště jak vůči budovanému 

objektu, tak vůči hranici pozemku (tj. pevnému neměnnému bodu). Jaké jsou rozměry plochy 

sloužící jako parkovací místo?  

- Nezpevněná plocha pro nájezd do stavební jámy – bude vyznačená plocha svou velikostí 

dostatečná pro vjezd navržené mechanizace do stavební jámy? Jaký poloměr otáčení je nutný 

pro nájezd navržené mechanizace? Bude vzhledem k oplocení této plochy možné, aby se 

mechanizace dostala do stavební jámy?  

- Na základě čeho byl zvolen konkrétní typ staveništního rozvaděče? V textové části nebylo 

popsáno.  

- V jakém místě se na staveniště nacházejí kontejnery a nádoby pro odpad, které byly popsány 

v textové části v kap. E.8.2 Objekty zařízení staveniště – Kontejnery a nádoby pro odpad? 

- Z jakého důvodu není přímo ve výkresu zařízení staveniště zakreslena pozice autojeřábů? 

 

Příloha P. 9 – Rozpočet 

- V rozpočtu chybí vedlejší i ostatní náklady. Co patří do ostatních nákladů? 

- V jaké části rozpočtu by měly být uvedeny náklady na zařízení staveniště? Co všechno do 

těchto nákladů patří? Popište způsob výpočtu nákladů na zařízení staveniště.  

- Bylo v rozpočtu počítáno se ztratných materiálů (beton, bednění apod.)? V jakém rozsahu? 

- Z jakého důvodu byly položky dílu zemních prací rozděleny do více dílů v rámci jednoho 

rozpočtu?  

- Celý rozpočet působí zmateně. Není zřejmá souvislost s Kap. C – Výkaz výměr hrubé spodní 

stavby, která se nachází v hlavní textové části práce.  

 

Příloha P. 10 – Harmonogram 

- Opravdu se musí všechny činnosti nacházet na kritické cestě? Co to je kritická cesta?  

- Z jakého důvodu neobsahuje časový harmonogram žádné technologické přestávky? Na čem 

závisí délka technologické přestávky u monolitických konstrukcí? 
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- Jak byl stanoven počet pracovníků pro výpočet doby trvání u jednotlivých činností 

v harmonogramu? Vysvětlete souvislost s počty pracovníků, které jsou uvedeny v kap. D. 

Technologický předpis pro základové konstrukce. 

- Postrádám bilanci zdrojů, která měla být dle přílohy k zadání bakalářské práce vypracována.  

Závěr: 

Student prokázal schopnost samostatného uvažování při řešení problémů v rámci stavebně 

technologické přípravy. Dle mého názoru však student plně nevyužil schopnosti a znalosti 

odpovídající úrovni jeho stupně vzdělání. Práce je svým rozsahem pod úrovní běžných 

standardů bakalářských prací a obsahuje četné množství značných nedostatků. 

 

S ohledem na rozsah zpracování výkresové a textové části předložené bakalářské práce ji 

doporučuji k obhajobě před komisí Státních závěrečných zkoušek a hodnotím známkou dle 

ETCS:  

Klasifikační stupeň podle ECTS: E / 3 

Datum:         5. června 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


