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Bakalářská práce se zabývá realizací spodní hrubé stavby bytového domu „D“ obytného 
souboru Zlín, Jižní Svahy. 

Práce je zpracována v rozsahu dle zadání, kdy je rozdělena do příslušných kapitol. Formální 
hledisko práce je podrobně rozvedeno v kapitole Průvodní zpráva, na níž navazuje kapitola 
Souhrnná technická zpráva. Stěžejními částmi předložené práce jsou technologické předpisy 
pro provádění zemních prací a pro provádění základů. Informace o stavbě a staveništi jsou 
rozvedeny v kapitole Řešení organizace výstavby pro technologickou etapu a Situace stavby 
se širšími vztahy dopravních tras. Práce je doplněna souhrnnými kapitolami, jež řeší délku 
provádění technologické etapy, návrh strojní sestavy a kvalitativní požadavky. Závěrečná 
kapitola práce detailně posuzuje konstrukční řešení atiky a založení.   

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

Textová část: 
1. Na str. 36 je uveden výpočet spotřeby vody a el. energie, bohužel jsou zde uvedeny pouze 

číselné hodnoty. Co jednotlivé hodnoty znamenají a jak byly zjištěny či vypočítány? 
2. Na str. 58 je uveden koeficient nakypření 1,20 pro ornici a 1,18 pro stavební jámu, jak 

byly tyto koeficienty stanoveny? V práci jsem nenašla zmínku o typu zeminy. 
3. Schéma na str. 60 – jaká je šířka pojezdu dozeru, odkud bude ornice skrývána, resp. kde 

je počáteční pozice dozeru. 
4. Str. 60 – 61 – jaká je hloubka stavební jámy?  
5. Str. 70 – Schéma pilot – Bylo by vhodné doplnit postup, kde bude pilotování započato a 

jak se bude postupovat. 
6. Na str. 72 je uvedena max. povolená rychlost při provádění pilot 10 m/s, kde mohu tuto 

informaci najít a není to v případě použití pilotovací sestavy příliš? 
7. Na str. 75 – Schéma dosahu čerpadla – Je toto ověření čerpadla dostatečné? Proč byla 

zvolena pozice čerpadla mimo staveniště, nebylo by výhodnější umístění čerpadla na 
západní straně stavební jámy? 

8. Na str. 83 je uveden maximální počet pracovníků při provádění pilotáže 5, avšak na 
str. 76 je uvedena pracovní četa v počtu min. 7 pracovníků. 

9. Kapitola – Konstrukční řešení atiky a založení – v kapitole postrádám následující – proč 
bylo nutné posudek zpracovat, byly na základě výsledku navrženy nějaké změny, jaký je 
závěr autora na výsledky vyhodnocení? Chybí slovní hodnocení grafické části. 

 



Přílohová část: 
10. Příloha A – Jak je zpevněn povrch před buňkami, značení není uvedeno v legendě? Jaká 

je šířka brány? 

Student Tomáš Teplý prokázal schopnost samostatného řešení stavebně technologických 
problémů. Přístup k vypracování bakalářské práce je velice precizní 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 velmi 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 Tomáše TEPLÉHO známkou: 
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