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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Řešení technologické etapy vrchní stavby skladovacího 

objektu v Kroměříži 

Autor práce: Ondřej Zdražil 

Oponent práce: Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. 

Popis práce: 

Předložená bakalářská práce se zaměřuje na montáž ocelové konstrukce skladovacích boxů. 

Jako podklad pro zpracování práce sloužila zapůjčení projektová dokumentace s názvem 

„Skladovací boxy Alusak III“. Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt otevřený do areálu 

firmy, opláštěný trapézovým plechem. Skladovací plochy jsou děleny na jednotlivé kóje 

betonovými prefabrikáty tvaru T výšky 4,8 m. 

Student ve své práci zpracoval technologický předpis pro montáž ocelového skeletu a pro 

základové patky, provedl návrh zařízení staveniště včetně technické zprávy, vypracoval 

položkový rozpočet s podporou programu BUILD Power, časový plán pro výstavbu 

v programu MS Projekt a kontrolní a zkušební plán. Dále provedl návrh strojní sestavy, 

dopravní trasy a bezpečnosti práce.  

Hodnocení práce: 

 

V
ý
b

o
rn

é
 

V
e

lm
i 
d

o
b

ré
 

D
o

b
ré

 

N
e

vy
h

o
vu

jíc
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: 

1. Student v technické zprávě ke stavebně technologickému projektu na straně 18 uvádí, 

že jeden z nejdůležitějších strojních mechanismů pro realizaci vrchní stavby je 

automobilní jeřáb.  

a) Proč není provedeno posouzení únosnosti na vybraná břemena? 

b) Jak provádíme výběr vhodného zvedacího mechanismu? 

c) Jaká je hmotnost příhradového vazníku v. 1200 mm a sloupů ocelové konstrukce? 
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2. Ve výkrese P1.1 Situace zařízení staveniště je staveništní oplocení navázáno na stávající 

objekty a na nově budované skladovací boxy. Jak po dobu výstavby zajistíte uzavření 

staveniště v místě montáží boxů?  

3. Vysvětlete, jak bude probíhat montáž ocelové konstrukce v pozici jeřábu 1.P, když máte 

zpevněnou skladovací plochu SP1 mimo dosah ramene jeřábu. 

4. Jak byly stanoveny vedlejší rozpočtové náklady v položkovém rozpočtu? Jakým 

způsobem se dají stanovit náklady na zařízení staveniště? Co je zahrnuto v položce 

koordinační činnost? 

5. Vysvětlete, kde jste získal objemy prací pro zpracování časového plánu na celou stavbu, 

když položkový rozpočet je zpracován pro ocelovou konstrukci. Proč nejsou např. 

objemy betonu na základové patky uvedeny v technologickém postupu nebo jiném 

výkazu výměr? 

6. V technické zprávě zařízení staveniště jsou podrobně popsány jednotlivé typy 

stavebních buněk, ale postrádám zmínku o tom, jaký vliv má provádění stavby na 

provoz firmy Alusak např. z hlediska zásobování stavby a hluku. 

7. V bodě 4.10.1 na straně 34 se student odkazuje na již neplatnou vyhl. č. 324/1990 Sb. 

8. Vysvětlete, jak budete z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 

provádět montáž trapézových plechů. V technologickém postupu ani v kapitole BOZP 

toto není zmíněno. 

9. V textové části bakalářské práce se opakuje stejný obrázek „Nosnost úvazů“ na str. 46, 

na str. 59 a na str. 86. Stejně to platí i o obr. 5 „Trasa TRADE DHB“ na str. 31 a stejném 

obrázku 19 na str. 61. Nestačilo se jen odkázat? 

10. Kapitola 8 Bezpečnost a ochrana zdraví na stavbě je výpisem z legislativy. Není jasné, 

jaké konkrétní opatření proti pádu osob bude na stavbě použito. Tato kapitola se stává 

nepřehlednou také tím, že v ní zmiňujete montážní práce na str. 67 a 74. Vhodnější by 

bylo pasáže sloučit. 

11. Vysvětlete, jak bude vypadat vlastní postup realizace dvoustupňových základových 

patek. V kapitole 9 Technologický postup pro základové patky jsem tuto část nenašla. 

Závěr: 

Bakalářská práce obsahuje všechny náležitosti a splňuje požadavky zadání vedoucího 

bakalářské práce. Uvedené nedostatky jsou spíše formálního charakteru. Student Ondřej 

Zdražil prokázal, že je schopen aplikovat teoretické vědomosti do reálného výstupu ať už 

textového nebo výkresového a jeho práci tedy doporučuji k obhajobě. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem hodnotím bakalářskou práci studenta Ondřeje 

Zdražila známkou: 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 30. 5. 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


