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Posudek se týká předložené bakalářské práce „Řešení technologické etapy provádění nosné 
konstrukce administrativní budovy Synot Jaktáře “ autora Patrika Malečíka. 

Po prostudování práce mohu uvést následující poznámky, dotazy a připomínky: 
� Oceňuji zpracování výkresů bednění stropní konstrukce, ale bylo by dobré je doplnit o řádné 

prokótování. 
� V situaci širších vztahů ony širší vztahy vlastně nejsou vůbec vidět, bylo by vhodné tento 

výkres řešit větším formátem. 
� Jaký podklad byl použit pro zpracovávání situací stavby a ZS? Grafické ztvárnění vypadá jako 

obrázek z mapových portálů, ale bylo by vhodnější použít katastrální mapu, která je běžně 
veřejně dostupná. 

� V časovém plánu je odbedňování průvlaků plánováno 12 dní po zabetonování, u stropů 
dokonce již po 8 dnech po ukončení betonáže. V technologickém předpisu je však správně 
určeno částečné odbednění po 14 dnech. 

� V situaci ZS je plocha č. 6 určena pro „swing“ - jedná se o taneční plochu? Dále jsou 
plánovány dlouhé provizorní komunikace ze štěrkopísku tl. 100 mm - nebylo možné uvažovat 
využití nových komunikací, které k tomuto objektu dříve či později stejně bude nutné 
vybudovat? Jakým způsobem bude probíhat otáčení vozidel a vyhýbání se na poměrně úzké 
a dlouhé staveništní komunikaci? Jak bude možné technicky provést odbočku elektro pro 
staveniště dle naznačení na situaci ZS? Zcela postrádám nějaký staveništní rozvod elektro. 
Z hlediska oplocení nelze po technické stránce nic vytknout, ale k obhajobě by bylo dobré 
zkusit spočítat náklady na mobilní oplocení a srovnat s náklady na obyčejné zahradní pletivo. 

� Po formální stránce lze vytknout množství překlepů, před tiskem to chtělo ještě důkladnou 
závěrečnou kontrolu. 

� Technická zpráva měla být zaměřena především na řešenou technologickou etapu – svislým 
a vodorovným konstrukcím jsou zde věnovány cca 4 řádky! Z toho nelze vyčíst nic jiného, než 
že objekt opravdu má stěny i stropy. Podrobnější popis lze nalézt až v technologickém 
předpisu, ale í zde chybí specifikace betonu pro stěny a sloupy. 

� Oceňuji precizní a podrobné zpracování technologických předpisů monolitických konstrukcí. 
� Kontrolní a zkušební plán je zpracován dostatečně podrobně, ale v popisech kontrolních bodů 

postrádám vymezení limitních hodnot přípustných odchylek, např. při kontrole geometrie 
bednění a rozmístění výztuže u stěn a sloupů. 

Závěrem lze konstatovat, že předložená bakalářská práce je zpracována komplexně, tedy že zadání 
bylo naplněno. Rozsah je dostatečný, práce zpracována přehledně. Technická řešení by mohla být 
v některých případech volena ekonomičtěji. Student svou práci zpracoval se znalostí technických 
norem a aktuálních legislativních předpisů. Celkově jde o závěrečnou práci, kterou lze doporučit k 
obhajobě. Výsledný dojem kazí některé přílohy, které se zdají být zpracované pod tlakem nedostatku 
času, tudíž nejsou tak propracované jako jiné. Vzhledem k rozsahu a zpracování výkresové a textové 
části předložené dokumentace hodnotím bakalářskou práci studenta Patrika Malečíka známkou: 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2 
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