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Bakalářská práce zpracovává technologickou etapu horní hrubé stavby RD Prostějovičky. 

Práce je zpracována v rozsahu dle zadání, kdy je rozdělena do příslušných kapitol. Formální 
hledisko práce je podrobně rozvedeno v technické zprávě řešeného objektu, na níž navazuje 
situace stavby. Stěžejními částmi předložené práce jsou technologické předpisy pro provádění 
svislých konstrukcí. Informace o stavbě a staveništi jsou rozvedeny v kapitole řešení 
organizace výstavby pro zadanou technologickou etapu. Práce je doplněna souhrnnými 
kapitolami, jež řeší délku provádění technologické etapy, cenu řešené technologické etapy, 
návrh strojní sestavy a kvalitativní požadavky. Závěrečná kapitola práce detailně posuzuje 
letmou montáž stropní konstrukce.   

Bakalářskou práci jsem prostudovala a mám k ní několik připomínek, které doporučuji 
objasnit při obhajobě bakalářské práce. 

Textová část: 
1. Na str. 90 je uveden postup založení zdiva, jaké tvarovky byly použity pro založení rohu? 

V kapitole materiál je pouze jeden formát. To stejné platí i pro řešení otvorů. 
2. Str. 78 – Není provedeno ověření použitelnosti autojeřábu, chybí ověření nosnosti a 

břemene vůči objektu. 
3. Kapitola č. 10 – Letmá montáž – v kapitole není uvedeno co je to letmá montáž, proč byl 

tento návrh proveden, jaké jsou výhody oproti původnímu návrhu, není ověřen zvedací 
mechanismus, chybí posouzení synchronizace autojeřábu a valníku s nákladem apod. 

Přílohová část: 
4. Položkový rozpočet – proč bylo v položkách zdění uvažováno se ztratným 10%, uvedené 

položky ztratné zahrnují, tudíž je počítáno dvakrát? Položka č. 26 – proč byl objem 
položky doplněn ručně, systém Buildpower toto dělá automaticky? 

5. Zařízení staveniště – chybí legenda barevného značení, proč je staveniště oploceno 
mobilním oplocením, nebylo by výhodnější zbudovat nové oplocení objektu? 

6. Časový plán – jaký je rozdíl mezi položkou č. 30 a č. 35? 
7. Bilance zdrojů – nevyvážené rozdělení pracovníků. 

Student Martin Alexa prokázal schopnost samostatného řešení stavebně technologických 
problémů. Přístup k vypracování bakalářské práce je dobrý a je zde patrná orientace studenta 
v dané problematice. Předložená práce splňuje svým rozsahem a způsobem zpracování 
požadavky uvedené v zadání bakalářské práce. 



Z hlediska technického a ekonomického posouzení neshledávám v práci závažné chyby. Při jejím 
vypracování byly zohledněny platné právní předpisy a s problematikou související noremní 
ustanovení. 

Po formální i grafické stránce je práce zpracována na dobré úrovni. Je zřejmé, že student k 
vypracování této práce přistupoval velice zodpovědně.  

S ohledem na rozsah a zpracování výkresové a textové části předložené dokumentace 
hodnotím bakalářskou práci studenta Martina ALEXI známkou: 
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