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Bakalářská práce zpracovává projekt provádění montáže skeletu výrobního a skladového 
areálu v Paskově. 

Práce je zpracována v rozsahu dle zadání, kdy je rozdělena do samostatných kapitol řešících 
montáž skeletu výrobní a skladovací haly. Formální část práce je zpracována v kapitolách 
souhrnná technická zpráva řešeného objektu, technická zpráva zařízení staveniště a technická 
zpráva dopravních vztahů. Dále se práce zabývá zajištěním bezpečnosti práce při montáži 
skeletu, návrhem strojní sestavy pro vrtané piloty a montáž skeletu a také kvalitativními 
požadavky na stavbu. Postup a technologie realizace skeletu haly je popsána v kapitolách 
technologický předpis vrtaných pilot a montáže skeletu.    

Bakalářskou práci jsem prostudovala a mám k ní několik připomínek, které doporučuji 
objasnit při obhajobě bakalářské práce. 

Textová část: 
1. Na str. 67 jsou uvedeny dvě hodnoty, kdy musí být přerušeny práce ve výškách důvodu 

nadměrné rychlosti větru, jak byly tyto hodnoty zjištěny a proč se liší od hodnot 
uvedených v technologických předpisech? 

2. Jaká je pracovní náplň a požadovaná odborná způsobilost pracovníků uvedených v bodě 
Pracovní obsazení? 

3. Str. 68 – Z jakého důvodu byla zvolena takto nákladná technologie pažení stavební jámy? 
Nestačilo by svahování? 

4. Opravdu je nutné k vytyčení pilot použít betonářskou ocel o ø 20 mm? 
5. V kapitole materiál by bylo vhodné doplnit armokoše, jejich délku, počet a jiné 

parametry, které je vhodné znát před jejich použitím v konstrukci. 
6. Str. 95 – Na základě čeho byl stanoven počet stavebních buněk? 
7. Proč je na str. 137 zmíněna kontrola provádění kalichové patky? Jaká je souvislost mezi 

těmito body v kontrolním plánu a technologickými předpisy uvedenými v práci? 

Přílohová část: 
Výkresová část: 

8. Zařízení staveniště – u kterých objektů ZS je vyžadováno ohlášení? 
9. Zařízení staveniště - Na str. 95 je zmíněno oplocení vysoké 2 m, ale ve výkrese ZS je 

oplocení vysoké pouze 1,8 m, proč? 
10. Zařízení staveniště  - Opravdu je nezbytné provádět oplocení takto velké plochy? Jednalo 

by se o poměrně výraznou položku rozpočtu projektu. 
 

 



Student prokázal schopnost samostatného 
k vypracování bakalářské práce je precizní a je zde patrná orientace studenta v
problematice. Předložená práce spl
uvedené v zadání bakalářské práce.

Z hlediska technického a ekonomického posouzení neshledávám v
jejím vypracování byly zohledn
noremní ustanovení. Po formální i grafické stránce je práce 
úrovni. Je zřejmé, že student k 
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st samostatného řešení stavebně technologických problém
řské práce je precizní a je zde patrná orientace studenta v

edložená práce splňuje svým rozsahem a způsobem zpracování požadavky 
é práce. 

ckého a ekonomického posouzení neshledávám v práci závažné chyby. P
jejím vypracování byly zohledněny platné právní předpisy a s problematikou 

Po formální i grafické stránce je práce zpracována
ejmé, že student k vypracování této práce přistupoval velmi zodpov

rozsah a zpracování výkresové a textové části předložené dokumentace 
práci studenta Robina GAĎURKA známkou: 
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technologických problémů. Přístup 
ské práce je precizní a je zde patrná orientace studenta v dané 
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