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 Studentka Hana Hanyášová vypracovala svou bakalářskou práci (dále BP) na téma:  

„Realizace etapy hrubé vrchní stavby bytového domu v Olomouci“. 
 Cílem zpracování BP je vyhotovení vybraných částí stavebně technologického řešení konkrétní 
etapy z výstavby objektu. Stavbu si studentka vybrala sama a do řešení se pustila cílevědomě. 
Výslednou formou zpracování je textová část v podobě knihy a dále výkresová část. 
 Podkladem k řešení BP jsou části projektové dokumentace poskytnuté studentce pro 
studijní účely prostřednictvím realizační firmy - souhlas k použití je součástí práce. 
 Podrobnější stanovení rozsahu zpracování BP je dáno „Přílohou k zadání BP“. K základním 
částem, které jsou pro BP požadovány, patří průvodní a souhrnná technická zpráva řešeného objektu 
se zaměřením na vybranou technologickou etapu, situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, 
položkový rozpočet s výkazem výměr, technologický předpis pro monolitické konstrukce hrubé 
vrchní stavby, technická zpráva zařízení staveniště, včetně výkresu zařízení staveniště, časový plán 
pro technologickou etapu, návrh strojní sestavy pro technologickou etapu, kvalitativní požadavky a 
jejich zajištění, bezpečnost práce řešené technologické etapy a v rámci jiných zadání cenové 
srovnání různých způsobů provedení bednění. 
 Jedná se o velmi zdařile zpracovanou BP, kde všechny části zadání byly splněny. 
Studentka prokázala, že má vědomosti a předpoklady pro řešení úloh na dané úrovni 
obtížnosti a doporučuji práci k obhajobě před komisí. 
 Studentka měla aktivní přístup k řešeným problémům, zajímala se o variantní návrhy 
řešení, sama byla ochotna konzultovat svá řešení s vedoucím i lidmi z praxe a prokázala, že 
její práce je zpracována na požadované úrovni. Na BP pracovala průběžně a plnila zadané 
termíny bez větších časových skluzů. Také se na základě své aktivity zúčastnila s prací na 
téma posouzení variant bednění monolitických konstrukcí soutěže SVOČ. 
 Ke grafické stránce práce nemám výtek, z hlediska textů pouze doporučuji se 
vyvarovat překlepů. Práce splňuje veškeré požadavky na BP. 
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