
POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Autor bakalářské práce: Tomáš KOMENDA  
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Posuzovaná bakalářské práce řeší stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby 
výrobní haly v Lanškrouně. 

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 nosné konstrukce a opláštění objektu. 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 a bilanci nasazení pracovníků.  

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 A4. 01 Technologický předpis pro montáž prefabrikovaného železobetonového 
skeletu a ocelových mezi-sloupků  

1. Jakým technologickým postupem se provádí usazení prefabrikovaného sloupu do 
kalichové patky pomocí dřevěných klínů (přesný postup)?. 

2. Jakým způsobem bude zajištěna požadovaná kvalita zálivkové malty a jak se provádí 
zkoušky na prokázání požadované kvality. 

DOKUMENT A5. Zásady organizace výstavby pro řešené etapy včetně technické zprávy 
zařízení staveniště 

3. Jak bude řešena požární ochrana staveniště? 

Přílohová část 

PŘÍLOHA B6. 1 Časový plán 

4. Na jakém základě byla vypočítána doba trvání jednotlivých procesů? 
5. Je nutné, aby rezervy činností na nekritické cestě např. index 40 byli tak dlouhé? 
6. Je vhodné si zkontrolovat počet lidí v jednotlivých předpisech s počtem uvedených 

v časovém plánu. 

PŘÍLOHA B11. 1 Rozpočet řešených technologických etap  

7. Jak jsou řešeny vedlejší rozpočtové náklady? 



Výkresová část 

VÝKRES C5. 1 (2) Zařízení staveniště pro technologickou etapu  

8. Ve výkresech chybí: vrstevnice či výškové a polohovací body, ohraničení etap, 
okótování zvedacích mechanismů, některé značky legend např. šrafa zakázaného 
prostoru přenášení břemen zvedacím zařízením. 

9. Jakým způsobem budou vedeny inženýrské sítě (elektrický proud) zařízení staveniště 
pod komunikacemi? 

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 slušné úrovni, pouze mám drobné výhrady k 

přehlednosti, správnosti zvoleného postupu a souvislostem mezi jednotlivými kapitoly.  
Grafická úroveň je vynikající. 

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 
provedl 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 Tomáše KOMENDY známkou: 
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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 

 


