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 Student Filip Kudiovský měl za úkol vypracovat bakalářskou práci na téma: 

„MULTIFUNKČNÍ OBJEKT VE STARÉM RANSKU, PRÁCE VNITŘNÍ A DOKONČOVACÍ“.  

Práce je zaměřena zejména na problematiku realizace stavby multifunkčního objektu. Práce 

se dle zadání zabývá řešením technologické etapy vnitřních a dokončovacích prací se 

zaměřením na podlahové konstrukce. Student řeší také technickou zprávu zaměřenou na 

danou etapu, zprávu pro zařízení staveniště i s výkresy zařízení staveniště, návrh strojní 

sestavy, kvalitativní a bezpečnostní plán zaměřený pro danou etapu. Dále student zpracoval 

časový plán a zabýval se porovnáním dvou typů roznášecích vrstev podlah.  

A.  Po prostudování bakalářské práce vypracované na téma „MULTIFUNKČNÍ OBJEKT VE 

STARÉM RANSKU, PRÁCE VNITŘNÍ A DOKONČOVACÍ“ mám tyto připomínky:  

Připomínky:  

1. Textová část  

1.1 Širší vztahy dopravních tras 

 1.1.2 – Postrádám kritická místa, alespoň pro automobil převážející sila s anhydridem. 

1.2 Technologický postup  

 1.2.1 – Jaká je přibližná doba vysychání anhydridu pro dosažení 0,5% zbytkové  

  vlhkosti?  

2. Přílohy  

2.1 Výkres zařízení staveniště 

 2.1.1 – Je na staveništi dostatek prostoru pro otočení vozidel, v případě že vozidla 

  budou na staveniště, nebo z něj couvat, jaké jsou podmínky při couvání  

  vozidel? 

 2.1.2 - Jakým způsobem byly dimenzovány velikosti staveništních skládek? 

B.  Student prokázal schopnost samostatného řešení stavebně-technologických 

problémů spojených s realizací stavebního díla a po stránce obsahové i odborné hodnotím 

práci kladně, bakalář prokázal schopnosti a znalosti odpovídající jejímu stupni vzdělání.  

C.  Student prokázal své odborné znalosti a míru splnění zadání BP považuji za 

dostatečnou – odpovídá zaměření studenta a plní všechny body zadání dle předpokladů na 

studenta jeho stupně vzdělání kladených.  

D.  Z hlediska technického se bakalář držel soudobých moderních technologií ve 

výstavbě, použil moderních strojních zařízení a materiálů a k tomuto bodu nemám žádné 

výhrady.  



E.  Pro zpracování BP dle mého názoru byly použity platné zákony, vyhlášky a normy, z 

mého pohledu nelze po této stránce práci nic vytknout.  

F.  Formální úroveň bakalářské práce je dobrá. Kvalita splňuje požadavky zadání 

bakalářské práce.  

G.  Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené 

práce ji hodnotím známkou dle ECTS:  

 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 
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