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Předložená bakalářská práce byla zpracována na téma: „STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ STUDIE 
ETAPY PROVEDENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ADINISTRATIVNÍ BUDOVY“. 

Obsahově jsou v práci řešeny tyto části a přílohy – technická zpráva řešeného objektu se 
zaměřením na vybranou technologickou etapu, situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, výkaz 
výměr pro zadanou technologickou etapu - součást rozpočtu, technologický předpis pro technologickou 
etapu, bilance zdrojů, řešení organizace výstavby pro zadanou technologickou etapu, včetně výkresu 
ZS a technické zprávy pro ZS, 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 detaily provedení parapetu, nadpraží, nároží, ostění, schéma vzhledu 
fasády a nosného roštu, kladečský plán a průkaz zvedacího mechanizmu. 

Výslednou formou zpracování BP je textová část – kniha - se zmíněnými texty a dále výkresová 
část, obsahující uvedenou výkresovou dokumentaci k řešeným částem. Podkladem k řešení BP byla 
projektová dokumentace, poskytnutá studentce pro studijní účely realizační firmou. 

1) Práci bakaláře jsem prostudoval a mám k ní tyto připomínky:  

Textová část: 
• V první kapitole – technické zprávě – postrádám část věnovanou zásadám organizace výstavby 

– dle. vyhl. 62/2013 je součástí. Podle jaké vyhlášky je zpracována technická zpráva? 
• Str. 34, 35 – podkapitoly 2.2 a 2.3 jsou napsány obecně – bylo by vhodné je napsat konkrétně 

na danou stavbu a zvolené řešení skladování a dopravy. 
• Str. 36 – přerušení prací by mělo dle popisu nastat při změně teploty v rozmezí +5 až +35°C. 

Tato formulace je zřejmě špatně – jedná se o pracovní teploty. 
• Str. 37 – u pracovníků se uvádí pojem „kvalifikovaný“. Tento pojem není dále specifikován – 

jakou kvalifikaci tedy požadujete? 
• Str. 39 – jaké jsou kotevní hloubky pro montážní prvky nosného roštu? 
• Str. 46 – je uveden vznik odpadu „cihly“. Z jaké činnosti v tomto předpisu vzniká tento odpad? 
• V rámci předpisu bych očekával podrobnější rozbor montáže s názornějšími obrázky nebo 

schématy včetně odkazů na detaily.  
• Jak budou v rámci pláště ošetřeny a provedeny dilatační spáry – viz. C přílohy 6? 
• Str. 53 – je zmíněn zákon 183/2006. K jakým změnám ohledně ohlašování objektů ZS došlo v novele 350/2012? 
• Str. 59 – jedná se o technickou zprávu zařízení staveniště. Proč tedy např. skladovací plochy a 

další objekty nejsou konkrétněji popsány v souvislosti s výkresem ZS. Jak byly stanoveny 
velikosti skladovacích ploch? 

• Str. 60 a 61 – postrádám posouzení velikosti staveništních buně vůči počtu pracovníků. Totéž 
postrádám s ohledem na počet zařizovacích předmětů v hygienickém zázemí. 

• Str. 65 – návrh strojní sestavy – takto prezentovaná kapitola není „návrh“ – u strojů 
s dosahovými parametry postrádám posouzení, a u všech strojů postrádám časové nasazení 
vzhledem k etapě. Jak a kde je řešeno dobíjení pracovních plošin? 

• Str. 81 – je vyhláška 499/2006 samostatně platná? Kontrola při převzetí pracoviště proběhne 
pouze vizuálně? Co se tedy v této fázi kontroluje? 



Přílohová část: 
• Příl. 1 – tato situace je prací studenta? Pokud ano, odpovídá všem požadavkům na stavební 

situaci dle vyhl. 62/2013? Postrádám např. výškopis, vyměřovací body apod. Dle zadání by tato 
situace také měla obsahovat širší dopravní vztahy – kde tedy jsou? Dopravní značení? 

• Příl. 2 – výkres ZS – proč je skoro celá plocha staveniště opatřena vrstvou hutněného štěrku? 
Jakou má zrnitost a parametry?  

o V jaké fázi a jaké sítě budou kdy prováděny? Většina nových sítí vede pod pojížděnou 
plochou – v jaké jsou hloubce nebo jak jsou chráněny proti poškození? Jsou všechny 
šachty upraveny pro pojíždění vozidel? Jak jsou vysoko vůči povrchu v této fázi? 

o Jak jsou vedeny provizorní IS pro ZS? 
o Jak byla určena velikost skladovací plochy? Pro jak velkou zásobu materiálu je určena? 
o Postrádám výškopis – vrstevnice. 
o Zakázaný prostor jeřábu při manipulaci s břemenem by měl být vyznačen zeleně – jeřáb 

přísluší k objektům ZS. Jaké rozměry má zapatkovaný jeřáb? 
• Příl. 5 – jaká obecně posuzujeme břemena při návrhu jeřábu? Jaká bude výška háku při zvedení břemene 

na bližší straně fasády vzhledem k pozici jeřábu? Dosahová a nosnostní křivka je velice nekvalitní. 
• Schéma roštu a kladení lamel je zhotoveno pouze pro jižní fasádu – proč? Dle přílohy zadání lze 

předpokládat zhotovení těchto příloh pro všechny fasády. Jakou fasádu má vystupující nadstřešní část? 
• Příl. 8 a 9 – tyto detaily jsou víceméně totožné s detaily v podkladové části. Proč byly kresleny 

a jaké zásadní změny v nich byly provedeny? 

2) Bakalář prokázal schopnost samostatného řešení stavebně-technologických problémů spojených s realizací 
stavebního díla a po stránce obsahové i odborné hodnotím práci dostatečně, bakalář prokázal schopnosti a znalosti 
na úrovni odpovídající jeho stupni vzdělání. 

3) Bakalář předložil BP v rozsahu, který byl stanoven zadáním a přílohou zadání a všechny body zadání splnil, 
některá jsou však dle mého soudu splněna v menším rozsahu než by měla být. Prokázal tím své odborné znalosti a 
míru splnění zadání považuji za dostatečnou pro obhajobu. Student prokázal, že má vědomosti a předpoklady pro 
řešení úloh na dané úrovni obtížnosti a doporučuji práci k obhajobě při SZZ. 

4) Z hlediska technického se bakalář držel soudobých technologií, použil vhodných strojních zařízení a materiálů.  

5) Pro zpracování BP dle mého názoru byly použity většinou platné zákony, vyhlášky a normy - student se řídil platnou 
legislativou České republiky, pouze v některých bodech by bylo vhodné si pohlídat také platné novely zákonů.  

6) Formální, grafická a stylistická úroveň předložené práce odpovídá vzdělání a zvyklostem studenta - v tomto bodu 
bych však doplnil drobnou výtku – v práci tohoto charakteru by měly být používány pouze kvalitní obrazové 
doplňky - některé tyto výstupy (obrázky, křivky) - v práci jsou značně nekvalitní. Větší stylistické nebo pravopisné 
chyby jsem nezaznamenal.  

Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce ji hodnotím 
známkou dle ECTS: 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2,0  

 

V Brně dne 2. 6. 2016       ................................................... 
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