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Popis práce: 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na řešení technologie opláštění přístavby výrobní 
haly. Práce obsahuje technologické přepisy pro stěnové a střešní pláště v různých variantních 
řešeních, řešení zařízení staveniště, strojní sestavu, dopravní t
bezpečnostní opatření a další části dle přílohy zadání, které bylo předáno autorovi 30.11.2016 
vedoucí práce, kterou je Ing. Yvetta Diaz. Jako podklad slouží převzatá část projektové 
dokumentace na základě písemného souhlas

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 3 – Technologický předpis pro stěnový a střešní plášť (PUR
Bylo počítáno se ztratným izolačních materiálů?
V kapitole 3.4.1. je uvedena max. rychlost větru pro zastavení prací 8 m/s. Platí to pro veškeré 
práce? 
Pozn. ke kap. 3.5. Stavbyvedoucí standardně nebývá dle konvence součástí pracovní čety.
 
Kapitola 4 – Technologický předpis pro stěnový a střešní plášť (PUR
V soupisu materiálů (str.63) je zmíněna izolace 
vláken). V předpise (str.84) je uvedena skelná vata (ze skelných vláken), která se již nepoužívá.
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Stavebně technologická etapa opláštění výrobní haly

Jakub Nerada 

Ing. Václav Venkrbec 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na řešení technologie opláštění přístavby výrobní 
haly. Práce obsahuje technologické přepisy pro stěnové a střešní pláště v různých variantních 
řešeních, řešení zařízení staveniště, strojní sestavu, dopravní trasy, kontrolní a zkušební plán, 
bezpečnostní opatření a další části dle přílohy zadání, které bylo předáno autorovi 30.11.2016 
vedoucí práce, kterou je Ing. Yvetta Diaz. Jako podklad slouží převzatá část projektové 
dokumentace na základě písemného souhlasu oprávněné osoby.  

V
ýb

o
rn

é 

V
el

m
i d

o
b

ré
 

☐ ☒ 

použitých metod a postupů ☐ ☒ 

Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ 

grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ 

Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

A. Textová část bakalářské práce: 

Technologický předpis pro stěnový a střešní plášť (PUR-S a PW PUR
počítáno se ztratným izolačních materiálů? 

kapitole 3.4.1. je uvedena max. rychlost větru pro zastavení prací 8 m/s. Platí to pro veškeré 

Pozn. ke kap. 3.5. Stavbyvedoucí standardně nebývá dle konvence součástí pracovní čety.

Technologický předpis pro stěnový a střešní plášť (PUR-S a PW PUR
V soupisu materiálů (str.63) je zmíněna izolace Isover UNI 150mm (desky z minerálních 
vláken). V předpise (str.84) je uvedena skelná vata (ze skelných vláken), která se již nepoužívá.
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kapitole 3.4.1. je uvedena max. rychlost větru pro zastavení prací 8 m/s. Platí to pro veškeré 

Pozn. ke kap. 3.5. Stavbyvedoucí standardně nebývá dle konvence součástí pracovní čety. 
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V kapitole Těsnění okenní spáry (str.96) je uvedeno vyplnění spáry PU pěnou. Bude řešeno 
napojení okenních elementů na parotěsnou folii (Deksepar) opláštění haly? 
 
V předpisech kap.4 a kap.5 je minimální rozdíl na úkor zbytečného navýšení počtu stran 
práce. Jsou zde kompletně stejné kapitoly, obrázky atd. 
 
Kapitola 6 – Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu 
 
Je uvedeno (str.151), že byl proveden výpočet ověření jeřábu a vyhověl. Tento výpočet v práci 
není. Obrázek (152) nemá bez zakreslení břemen, objektu a posouzení žádnou vypovídající 
hodnotu. 
 
Kapitola 7 – Řešení organizace výstavby 
Postrádám výpočet potřeby vody a elektrické energie pro staveniště. 
 
Název kapitoly 7.7 je produkované množství odpadů. Nikde však odhadované množství 
uvedeno není. Postačí jeden kontejner na všechny druhy odpadů? 
 
Je uvedeno, že koordinátor BOZP na této stavbě nebude nutný. Dle mého názoru ano! 
Vzhledem k charakteru specializovaných prací je velmi pravděpodobné, že stavbu budou 
provádět 2 nebo více zhotovitelů / podzhotovitelů a rovněž dle NV č.591/2006Sb. jsou zde 
práce spojené s konstrukcí těžkých stavebních dílců. 
 
B. Přílohová část bakalářské práce: 

Výkres č.3 – Zařízení staveniště 
Z jakého důvodu je brána šíře 7,0m? 
 
Chybí kóty realizovaného objektu, umístění brány, kontejneru na odpad. 
 
Bylo by hodné zakreslit polohy autojeřábu a montážních plošin. 
 
Příloha č.14 – Výkaz výměr 
U panelů by bylo vhodné uvést i celkovou hmotnost, případně hmotnost na metr panelu. 
 
Příloha č.15 – Časový plán 
Jak byly stanoveny doby jednotlivých prací, jestliže různé práce trvají stejný čas? 
 

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. 
 



 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

3 / 3 

Autor se zamyslel nad časovým plánováním stavebních prací včetně vyřešení stavebně 
technologických vazeb. 
 
Textová část práce je obsáhlá, jasná a přehledná. Obsahuje časté stylistické a hrubé 
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 System. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

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


