
POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Autor bakalářské práce: Pavel HROCH  

Oponent bakalářské práce: Ing. Pavel LIŠKA 

Posuzovaná bakalářské práce řeší stavebně technologickou studii Obecního úřadu 
v Opočně. 

Práce byla zpracována v rozsahu: technická zpráva řešeného objektu se zaměřením na 
vybranou technologickou etapu, situace stavby (stavební, nikoli technologická) se širšími 
vztahy dopravních tras, výkaz výměr pro zadanou technologickou etapu, technologický 
předpis pro provádění základů, svislých a vodorovných nosných konstrukcí. Dále byla 
zpracována organizace výstavby pro zadanou technologickou etapu včetně výkresu zařízení 
staveniště a technické zprávy pro zařízení staveniště, časový plán pro danou technologickou 
etapu, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán pro dané technologické předpisy, 
položkový rozpočet technologické etapy, zpráva BOZP, bilanci nasazení pracovníků a 
porovnání provádění stropní konstrukce.  

Po prostudování práce jsem dospěl k názoru, že by měly být zodpovězeny následující 
otázky a poukázáno na nedostatky, které práce obsahuje. 

Připomínky a dotazy oponenta BP: 

Textová část 

DOKUMENT A3. Technologický předpis pro provedení základů  

1. Jaké parametry se udávají při objednávce čerstvé betonové směsi v betonárce? 

DOKUMENT A5. Technologický předpis pro provedení vodorovných nosných konstrukcí 

2. Jakým způsobem bude zajištěna požadovaná rovinnost konstrukce a její tloušťka? 

DOKUMNET A6. Technická zpráva pro zařízení staveniště 

3. Jak bude řešena požární ochrana staveniště? 

4. Jaké objekty zařízení staveniště budou potřebovat ohlášení na úřadech? 

5. Jakým způsobem bude zajištěno čištění vozidel vyjíždějících na veřejnou komunikaci? 

DOKUMENT A7. Katalog použitých strojů a mechanismů 

6. Chybí pracovní diagramy některých strojů např. čerpadlo na beton. 

DOKUMENT A8. – 12 Kontrolní a zkušební plán 

7. Některé zkoušky jsou popsány pouze obecně bez uvedení konkrétních parametrů 
zkoušení a výsledných hodnot. 

DOKUMENT A13. Bezpečnost práce řešené technologické etapy 

8. Pouhý opis vyhlášek bez uvedení konkrétních vlastních návrhů. 



Přílohová část 

PŘÍLOHA B2. Časový plán pro technologickou etapu 

9. Je vhodné výtisk provést na větší formát papíru pro lepší přehlednost. 

10. U některých časových úseků jsou velké prodlevy mezi jednotlivými procesy. Co 
budou pracovníci v těchto přestávkách dělat? 

11. Nevyrovnaná bilance pracovníků.  

12. Jakým způsobem byla spočítána doba trvání jednotlivých procesů? Je vhodné, aby u 
grafického znázornění časového plánu byl přiložen technologický rozbor. 

13. Bylo by vhodné upravit technologické pořadní některých procesů. 

PŘÍLOHA B5. Rozpočet pro hrubou stavbu objektu 

14. Jak jsou řešeny vedlejší rozpočtové náklady? 

15. Chybí položka s oceněním skládkování a nakládání se zeminou.  

PŘÍLOHA B6.  Situace stavby se širšími vztahy dopravních cest 

16. Obsah výkresu neodpovídá jeho názvu, tj. nejedná se o situaci stavby se širšími vztahy 
dopravních cest, ale pouze o mírně upravenou katastrální mapu. 

PŘÍLOHA B7.  Zařízení staveniště  

17. Jak bude zajištěn přístup dělníků k buňkám? 

18. Proč je zvolena taková poloha buněk a toalet? 

19. Jak bude řešen odvod odpadních vod z buněk bez kanalizace? 

20. Proč do každé buňky je zavedena voda? 

Závěr 
Student prokázal schopnost samostatného uvažování při řešení stavebně technologických 

problémů a odborné znalosti v dané problematice.  
Předložená práce splňuje svým rozsahem a způsobem zpracování požadavky uvedené v 

zadání bakalářské práce.  
Po formální stránce je práce vypracována na docela slušné úrovni, pouze mám drobné 

výhrady k přehlednosti, správnosti zvoleného postupu a souvislostem mezi jednotlivými 
kapitoly.  

Grafická úroveň je průměrná. 
V bakalářské práci jsou uvedeny skoro všechny platné předpisy, k tomuto bodu mám 

pouze velice malé výhrady. 

Student využil ke zpracování bakalářské práce výpočetní techniku. Tímto krokem 
prokázal, že použité programy ovládá na požadované úrovni studenta daného oboru. 

Zařízení staveniště je koncipováno v přímých provozních podmínkách. Student tento návrh 
NEprovedl takových způsobem, aby bylo zajištěno maximální možné efektivní využití všech 
prostor a ploch jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska funkčního. 



 

Hodnocení 
Vzhledem k rozsahu a zpracování výkresové a textové části předložené dokumentace 

hodnotím BAKALÁŘSKOU PRÁCI studenta Pavla HROCHA známkou: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: D/2,5 

 

 

 

V Brně dne 04. 06. 2014 ................................................... 

Podpis 

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

 


