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Předložená bakalářská práce řeší vybrané části přípravy a realizace na téma „ STAVEBNĚ 

TECHNOLOGICKÁ ETAPA MONTÁŽE NOSNÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 

TĚLOCVIČNY “. Obsahově se v práci jedná především o zpracování technické zprávy 

řešeného objektu se zaměřením na vybranou technologickou etapu, technologického předpisu 

pro vybranou technologickou etapu, řešení organizace výstavby, výkaz výměr, časový plán, 

návrh strojní sestavy, zpracování kvalitativních požadavků na danou a bezpečnost práce. 

V přílohové části je zpracována situace zařízení staveniště a časový plán. 

  
1) Práci na téma „STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ ETAPA MONTÁŽE NOSNÉ 

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE TĚLOCVIČNY“ jsem prostudoval a mám k ní tyto 

připomínky:  

 
Připomínky: 

 

Harmonogram 

- Co je tzv „kritická cesta“? 

-  

BOZP 

- není možno posoudit, zda student danou problematiku ovládá, jedná se pouze o souhrn 

obecných opatření, není zde přímá aplikace na danou stavbu ( pouze výstup ze SW) 

 

Technologický předpis 

- vysvětlit schéma pozic jeřábu, z jakého důvodu byly voleny tyto 2 pozice, nejsou 

okótovány dosahy jeřábu 

- Jaký způsobem je odvodněna skládka na staveništi? 

- text práce bych doporučil doplnit schématy postupu montáže 

- jakým způsobem budou ukládány sloupy na staveništi? Jednou je v TP uvedeno, e 

budou montovány přímo z NA? Který sloupy na staveniště dopraví, jednou je 

uvedeno, že budou na skládce 

- jakým způsobem byla stanovena velikost skládek 

- jakým způsobem se budou pracovníci pohybovat při montáži ztužidel?  

- jakým konkrétním způsobem bude zajištěna bezpečnost pracovníků při montáži? 

- postrádám alespoň orientační množství vzniklého odpadu při dané technologické  

etapě 

-jakým způsobem bude vyřešeno dopravní omezení na ulici Seifertova v případě 

záboru komunikace? 

- jaký typ úvazu bude použit při montáži ztužidel? 

- jakým způsobem je zajištěna požární voda pro potřeby staveniště? 

 

Řešení organizace výstavby, Zařízení staveniště 

- postrádám kóty poloměrů zatáček 

- jakým způsobem bude zajištěn vjezd autojeřábu dovnitř objektu? Čím bude zajištěn 

přejezd přes základovou konstrukci? 

- Z jakého důvodu je umístěno míchací centrum poměrně daleko od objektu 

- Jakým způsobem budou ochráněny stromy na staveništi? Zvláště pak strom 

bezprostředně přiléhající ke staveništní panelové komunikaci? 



- Z jakého důvodu je staveništní komunikace z panelů? 

- Postrádám napojení buněk sloužící pro hygienické účely na přípojku kanalizace 

- Chybí vyznačený „zakázaný manipulační prostor“ nad buňkami pro zaměstnance 

 

2) Bakalář prokázal schopnost samostatného řešení stavebně-technologických problémů 

spojených s realizací stavebního díla a po stránce obsahové i odborné hodnotím práci kladně, 

bakalář zpracováním této práce prokázal schopnosti a znalosti odpovídající jeho stupni 

vzdělání. 

 

3) Bakalář prokázal své odborné znalosti a míru splnění zadání BP považuji za dostatečnou – 

odpovídá zaměření studenta a plní všechny body zadání dle předpokladů na studenta jeho 

stupně vzdělání kladených. 

 

4) Z hlediska technického se bakalář držel soudobých moderních technologií ve výstavbě, 

použil moderních strojních zařízení a materiálů a k tomuto bodu nemám žádné výhrady. 

Z hlediska ekonomického nebyla práce hodnocena. 

 

5) Pro zpracování BP dle mého názoru byly použity platné zákony, vyhlášky a normy, z mého 

pohledu nelze po této stránce práci nic vytknout. 

 

6) Formální úroveň odpovídá vzdělání a zvyklostem studenta, v tomto bodu nemám větších 

výhrad ke zpracování, pouze bych velmi důrazně doporučila s časovým odstupem přečíst 

texty kvůli občasným textovým a stylistickým chybám – student v práci má chyby v textech.  

 

7) Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce ji 

hodnotím známkou dle ECTS: 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS:   D/2,5    

 

        …………………………………… 

V Brně dne 29.5.2013          Podpis  

 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň 
ECTS A B C D E F 

Číselná 
klasifikace 

1 1,5 2 2,5 3 4 

 


