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Bakalářská práce se zabývá řešením technologické etapy opláštění obchodního střediska v 
Brně. 

Práce je zpracována v rozsahu dle zadání a je rozdělena do jednotlivých kapitol. Formální 
stránka technologické etapy opláštění obchodního střediska je řešena v technické zprávě 
řešeného objektu, kapitole pojednávající o širších dopravních vztazích a dále i v kapitole 
řešení organizace výstavby. Práce podrobně rozvádí způsob provádění obvodového pláště, 
kdy byly vybrány dva obkladové materiály, a to sendvičové panely a keramické obkladové 
desky. Technologické předpisy jsou doplněny kontrolním a zkušebním plánem, kapitolou 
řešící zásady BOZP na stavbě s ohledem na řešenou technologickou etapu a návrhem strojní 
sestavy.  

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

Textová část: 
1. Na str. 21 se nachází diagram max. vzdálenosti mezi podporami. K čemu uvedený graf 

slouží, co je z něho možné odvodit a jak ovlivnil návrh podkonstrukce dotčeného řešení 
obvodového pláště? 

2. Na str. 23 je uveden výpis doplňkového materiálu, proč není uveden přesný počet? 
Množství uvedeného materiálu není uvedeno ani v příloze Výkaz výměr. To stejné na str. 
34. 

3. Co znamenají značky N a O v kapitole 3.10 na str. 34? 
4. Jakým způsobem byl stanoven počet stavebních buněk? 
5. Kde bude použito fasádní lešení? V kapitole technologický předpis je uvedeno, že montáž 

bude probíhat z plošiny nebo z mobilního lešení. 
6. Do zátěžové křivky jeřábu na str. 66 by bylo vhodné zakreslit i stavební objekt. 

Především z důvodu zamezení kolize ramene s hranou objektu. 
7. Jak bude zajištěna rovinnost podkonstrukce obvodového pláště? Dle popisu kontroly na 

str. 71 není prováděna žádná kontrola, jak tedy bude zajištěno, aby byl rám rovný? Jaká 
je max. povolená odchylka? 

8. U použitých obrázků by měl být uveden zdroj. 

Přílohová část: 
9. Výkaz výměr – O jaký typ kotev SPIDI se jedná, jaká je jejich délka? V jaké délce jsou 

dodávány T profily, bude nutná jejich úprava na stavbě? 
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