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Předložená práce, byla zpracována na téma:  
„Výrobní prostory Hylváty - řešení technologické etapy zastřešení“. 
 
Obsahově jsou v práci řešeny tyto části a přílohy - Technická zpráva řešeného objektu se 
zaměřením na vybranou technologickou etapu zastřešení, situace stavby (stavební, nikoliv 
technologická) se širšími vztahy dopravních tras, výkaz výměr pro zadanou technologickou 
etapu, technologický předpis provádění nosné konstrukce střechy, technologický předpis 
provádění atiky, technologický předpis provádění opláštění střechy a bilance zdrojů. 

Součástí BP je také řešení organizace výstavby pro zadanou technologickou etapu, 
včetně výkresu ZS, časový plán pro technologickou etapu, návrh strojní sestavy pro 
technologickou etapu, kontrolní a zkušební plán pro provádění nosné konstrukce střechy, 
bezpečnost práce řešené technologické etapy a vizualizace dopravy nadměrných vazníků na 
staveniště. Bakalářská práce (dále jen BP) se také zabývá výkresovými přílohami - v rámci 
BP byly zpracovány tyto přílohy: 
 Příloha č. 1 – Situace širších vztahů dopravních tras 
 Příloha č. 2 – Výkres zařízení staveniště 
 Příloha č. 3 – Časový plán 
 Příloha č. 4 – Tabulka kontrolního zkušebního plánu 
 Příloha č. 5 – Video – Vizualizace dopravy nadměrných vazníků na staveniště 

  
 Výslednou formou zpracování je textová část v podobě knihy se zmíněnými texty a 
výkresová část obsahující zmíněné přílohy. 
 
1) Práci studenta Tomáše Večeři jsem prostudoval a mám k ní tyto připomínky:  

Bod 1.12 na str. 14 by měl obsahovat popis výrobního zařízení - jedná se o výrobní prostory. 
Kap. 3 - odkud byl vložen výkaz výměr - dle kvality vypadá jako obrázek a kopie 

 jiného dokumentu. 
Kap. 4 -  v bodě 4.3 jsou vloženy tabulky - dle kvality vypadají jako převzaté z jiných 

 dokumentů - proč? 
Kap. 4 - bod 4.4.1 - odkud byla určena rychlost větru 10ms-1? 
Kap. 4 - bod 4.7.3 - obrázky by měly být kvalitní. 
Kap. 4 - bod 4.7.5 - proč bylo zvoleno kompletní odbednění po 20 dnech? 
Kap. 4 - bod 4.7.6 - z jakého místa nebo prostředku se bude provádět kotvení 

 trapézových plechů, když po nich až do nakotvení nelze chodit. 
Kap. 4 - bod 4.9 - postrádám BOZP pro práci se stroji. 
Kap. 4 - bod 4.10 - co student uvažoval pod pojmem „provozní odpad ze strojů“? 
Kap. 5 - bod - 5.3.3.2 - uvedený autojeřáb Tatra AD 20 nekoresponduje s odkazem na 

 výkres ZS č. 2 - zde je zakreslen jeřáb Demag. 
Kap. 5 - bod 5.7.1 - tabulka kotev je nekvalitní. 
Kap. 5 a 6 - bod 5.9 a 5.10, 6.9 a 6.10 - stejný problém jako body 4.9 a 4.10. 
Kap. 6 - postrádám podkapitoly 6.7.7 až 6.7.9. 
Kap. 6 - jak bude řešeno nakotvení PVC folie na atice? 
Kap. 7 - postrádám krycí list rozpočtu s určeným DPH a VRN. 
Kap. 7 - v dílu tepelných izolací jsou použity položky s materiálem ve specifikacích, 

 které však nejsou uvedeny - proč? 



Str. 93 - proč není v obr. dosahu jeřábu provedeno posouzení nejvzdálenějšího a 
 nejtěžšího břemene? 

Výk. č. 2 - nevhodně volené kombinace barev - nečitelnost výkresu. 
Výk. č. 2 - poloha jeřábu J2 č. II - proč je zakázaný prostor vyznačen tímto způsobem, 

 jak se tento jeřáb na místo dostane a jak proběhne jeho stabilizace na nezpevněné 
 komunikaci? Jak bude tato i ostatní pozice jeřábu zásobovány materiálem, když není 
 zakreslena pozice nákladního auta? 

Výk. č. 2 - chybí některé koty. 
Výk. č. 2 - jak byly určeny velikosti skladovacích ploch a jak bude upraven jejich povrch? 
Výk. č. 2 - co si lze představit na ploše“centra pro nakládání s odpady“? 
Kap. 7 - je zde zařazen pouze rozpočet, postrádám bilanci pracovníků, strojů vzhledem 

 k času stavby. 
Harmonogram - pokud by byla TI izolace vatou ISOVER T provedena v nejdříve 

 možném termínu, je možné nechat ji odhalenou až do konce časové rezervy - tj. až do 
 termínově daného zakrytí PVC folií? Co vliv klimatu? 

 
2) Bakalář prokázal schopnost samostatného řešení stavebně-technologických problémů 
spojených s realizací stavebního díla a po stránce obsahové i odborné hodnotím práci kladně, 
student prokázal schopnosti a znalosti na úrovni odpovídající jeho stupně vzdělání a prokázal 
i schopnosti získané v praxi na stavbě.  
3) Bakalář předložil BP v rozsahu, který byl stanoven zadáním a přílohou zadání a všechny 
body zadání splnil. Student prokázal, že má vědomosti a předpoklady pro řešení úloh na dané 
úrovni obtížnosti a doporučuji práci k obhajobě při státních závěrečných zkouškách. 

Vážnější výtku mám pouze ke grafické úrovni práce, tisky výstupů by měly být 
kvalitnější, pokud možno bez grafických a textových chyb.  
4) Z hlediska technického se bakalář držel soudobých technologií ve výstavbě, použil 
moderních strojních zařízení a materiály a k tomuto bodu nemám výhrady. Z hlediska 
ekonomického nelze práci hodnotit v širších vztazích, v práci nebylo prováděno ekonomické 
hodnocení jednotlivých konstrukcí, na základě předložené práce mohu tvrdit, že práce je 
zpracována i s důrazem na ekonomickou stránku věci. 
5) Pro zpracování BP dle mého názoru byly použity platné zákony, vyhlášky a normy - 
student se řídil platnou legislativou České republiky, z mého pohledu nelze po této stránce 
práci vytknout větší chyby, pouze v technologických předpisech by měly být uvedeny vždy 
všechny příslušné zákony vztahující se k danému bodu. 
6) Formální, grafická a stylistická úroveň předložené práce odpovídá vzdělání a zvyklostem 
studenta, v tomto bodu nemám větších výhrad ke zpracování, pouze bych doporučil 
s časovým odstupem přečíst texty kvůli textovým chybám. Grafické přílohy by také měly být 
dostatečně kvalitní, což se u některých obrázků nezdařilo. 
 
 Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené 
práce ji hodnotím známkou dle ECTS: 
 
   Klasifikační stupeň ECTS: C/2 

 
 

V Brně dne  4. 6. 2013 ................................................... 
Podpis 
 

Klasifikační stupnice 
Klas. stupeň ECTS A B C D E F 
Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


