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Předložená bakalářská práce je zaměřena na řešení technologie hrubé vrchní stavby 

polyfunkčního domu, obsahuje technologický přepis pro svislé a vodorovné zděné konstrukce, 

řešení zařízení staveniště, strojní sestavu, dopravní trasy, kontrolní

bezpečnostní opatření a další části dle přílohy zadání, které bylo předáno autorovi 30.11.2016 

vedoucí práce, kterou je Ing. Ing. Barbora Nečasová. Jako podklad slouží převzatá část 

projektové dokumentace na základě písemného souhlasu op

Hodnocení práce: 

 

1. Odborná úroveň práce 

2. Vhodnost použitých metod a postupů

3. Využití odborné literatury a práce s

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce

5. Splnění požadavků zadání práce

Připomínky a dotazy k práci

 

A. Textová část bakalářské práce:

Kapitola 1 – Technická zpráva řešeného objektu

Pozn. Jedná se o průvodní a souhrnnou technickou zprávu k

vyhlášky, nikoliv zprávu se zaměřením na technologickou etapu, která vyplývá z přílohy 

zadání. Z tohoto důvodu je zaměření na hrubou vrchní stavbu v těchto zprávách 
minimální (kapitola 2.6.). 
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Kapitola 2 – Technická zpráva zařízení staveniště 
Komunikace (str.39) budou sloužit rovněž pro umístění těžkého automobilového jeřábu. 
Postrádám uvedení, jakým způsobem ověříte míru zhutnění (např. Edef,2 [MPa]) in situ? Která 
norma ustanovuje danou zkoušku? Jaká bude minimální hodnota pro řešený případ? 
 
V práci je uvedeno, že bude použit stavební vrátek Camac Minor M-150 (str. 42), v situaci je 
definován stavební výtah NOV 1000 D. Objasněte rozdíl. 
 
Kapitola 5 – Technologický předpis pro objekt SO03 - podnož nástavby sila 
V kapitole "5.1. Montáž sloupů S1 - S12" je uvedena montáž 12 sloupů. Z podkladové 
dokumentace je však zřetelných 14 kusů sloupů. Proč není uvedeno propojení sloupů táhly a 
zavětrování (uvedeny v podkladové dokumentaci)? Vysvětlete. 
 
Jak bude demontováno bednění trámového stropu (str.83) po betonáži (po betonáži se bude 
nacházet uvnitř konstrukce bez přístupu)? 
 
V kapitole 5.4. (str.82) postrádám nástřik desek odbedňovacím olejem. 
 
Proč jsou v předpisu definovány veškeré odpady stavby (str.89), jestliže se předpis věnuje 
pouze dané etapě? Jaké množství odpadů pro tuto etapu vznikne? Je nutné si uvědomit, že 
tato informace souvisí rovněž s odhadem nákladů na likvidaci / recyklaci těchto odpadů. 
 
Kapitola 6 – Technologický předpis pro objekt SO02 - nástavba sila 
Potřeba materiálu je také Výkaz výměru v příloze práce. Dle mého názoru je zbytečné jej 
totožný opisovat do obou předpisů. 
V obou předpisech uvádíte v podmínkách procesu (str.79 a 104) min. teplotu provádění -10°C 
s tím, že popisujete mokré procesy (betonáže, zálivky apod.). 
 
Kapitola 8 – Kvalitativní požadavky a jejich zajištění 
na str. 151 jsou uvedeny různé druhy zkoušek čerstvého betonu, které z nich budou použity 
na stavbě (z hlediska jednoduchosti)?  
 
B. Přílohová část bakalářské práce: 

Příloha A.03 – Situace bližších dopravních vztahů 
Příjezdová staveništní komunikace je ze žulových kostek, odolá zatížení pojezdem stavebních 
mechanismů? 
Od příjezdu z ulice Svornosti se nikdo nedoví o dopravním omezení. 
 
Výkres B01-1- Situace zařízení staveniště - 1.etapa 
Kontejnery, poloha autojeřábu a návěsu nejsou okótovány. 
Napojení dočasných přípojek přímo na stávající vedení sítí je zpravidla nemožné. není lepší 
řešení? 
Šíře staveništní komunikace je 5,0m při obousměrném provozu. Jaká je minimální šíře 
takovéto komunikace? 
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Závěr: 

Je možno konstatovat, že autor přistupoval k řešení zadaného úkolu komplexně jak po stránce 
obsahové, tak odborné. Autor vytvořil práci v rámci běžných požadavků bakalářských prací a 
splňuje všechny body zadání práce. Práce je dobře zpracována z hlediska technického řešení. 
Práce je zpracována podrobně a do odpovídajících detailů. 
 
Autor se zamyslel nad časovým plánováním stavebních prací včetně vyřešení stavebně 
technologických vazeb. 
 
Textová část práce je obsáhlá, jasná, přehledná. Obsahuje drobné stylistické a gramatické 
chyby, které však nemají vliv na odborný obsah práce. 
 
Výkresová část splňuje veškerá kritéria pro stavebně technologický projekt včetně 
přehledných schémat a detailů. 
 
Práce je, dle mého názoru, v souladu normami a dalšími legislativními předpisy platnými k 
termínu odevzdání práce. 
 
Autor uvedl použité zdroje formou bibliografických citací. 
 
Autor prokázal, že je schopen samostatně řešit problémy a znalosti aplikovat do reálných 
výstupů. 
 
Po zvážení rozsahu, tématu, kvality a míry splnění zadání v souladu s dosaženou odborností 
předložené práce ji doporučuji k náležité obhajobě před komisí Státních závěrečných zkoušek 
a hodnotím ji známkou dle European Credit Transfer Systém. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  1. června 2017  Podpis oponenta práce………………………………… 


