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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Montáž ocelové haly v Okřínku 

Autor práce: Luboš Zdražil 

Oponent práce: Ing. Jana Pražáková 

Popis práce: 

Bakalářská práce řeší vybranou část stavebně technologického projektu dle zadaného rozsahu. 
Jedná se o montáž ocelové konstrukce přístavby haly půdorysných rozměrů 43 x 22 m 
v průmyslovém areálu, předpokládaný objem řešené části je 3,8 mil. Kč vč. DPH, náklady na celou 
stavbu 19 mil. Kč vč. DPH, předpokládaná doba montáže je 3 měsíce. 
Práce splňuje předepsané zadání, projekt je doplněn vlastními fotografiemi. 
Uvítala bych názornější a přehlednější řešení, lepší členění textu do odstavců a logickou návaznost 
textu tak, aby bylo možné z projektu rychleji vyčíst potřebné informace. Nejsou důsledně dodržovány 
typologické zásady. 
 

Hodnocení práce: 

 

Vý
bo

rn
é 

Ve
lm

i d
ob

ré
 

D
ob

ré
 

N
ev

yh
ov

uj
íc

í 
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: 

Je nutné přípojky pro zařízení staveniště zakopávat do nezámrzné hloubky? Jedná se o areál se 
zpevněnými plochami z asfaltu, doba výstavby není příliš dlouhá. Dočasné přípojky není nutno  
vždy zakopávat do nezámrzné hloubky a proti zamrznutí a poškození lze ochránit jinými způsoby. 
Neuvažoval jste s možností vyřešit hygienické zázemí stavby v rámci stávajícího provozu areálu? Bylo 
by dobré uvést, zda budou realizovány sítě v nové hale a zda by bylo možné využít sítě pro novou 
halu.  
Situace zařízení staveniště není přehledná, nejsou zřejmé hranice pozemku investora, dimenze 
inženýrských sítí. Nepovažuji za vhodné označení objektů ZS značkami SO02- SO08, v rámci 
kompletního projektu může být matoucí. 
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Je vhodné vést trasu staveništní komunikaci půdorysem realizovaného objektu? 
Řešil jste koordinaci provozu stávajícího areálu a staveništní dopravy? 
Nejsou ujasněny vztahy mezi jednotlivými účastníky výstavby. Je nutné, aby převzetí staveniště 
podepisoval projektant? 
Při navrženém postupu montáže a umístění skládky ocelových prvků je nutno dbát na správné 
umístění ocelových prvků na skládce tak, aby byl při montáži potřebný prvek pro jeřáb dostupný. 
Je v harmonogramu počítáno s rezervami pro případ nevhodných klimatických podmínek? I v letních 
měsících nejsou podmínky vždy příznivé. 
Je v položce montáž ocelových konstrukcí počítáno s náklady na jeřáb? 
 
 

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. Doporučuji více uvažovat nad konkrétními podmínkami stavby a navrhnout 
tak optimální a ekonomické řešení. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C/2 

Datum: 2.6.2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 
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