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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Technologické řešení hrubé vrchní stavby bytového 
domu v Brně 

Autor práce:  Michal Drozd 
Oponent práce: Ing. Martin Hejl 

Popis práce: 

Tato bakalářská práce je zaměřena na stavebně technologický projekt hrubé vrchní stavby bytového 

domu v Brně. Jedná se o čtyřpodlažní zděnou budovu s monolitickými stropními konstrukcemi. 

Budova je zastřešena dřevěným krovem. Práce se zabývá technickou zprávou, výkazem výměr, 

technologickými postupy výstavby, technickou zprávou zařízení staveniště, návrhem strojní sestavy, 

kontrolním a zkušebním plánem, bezpečností práce, a nakonec porovnáním různých způsobů 

betonáže. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☐ ☒ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Student uvádí, že část střechy je řešena jako pultová se sklonem 2°. Jak je 
definována pultová střecha a jaké je rozdělení typů střech podle sklonů? 

2. V technologické etapě zdění jak a kde budou skladovány maltové směsi, 
s ohledem na případný déšť. Bude plocha pro jejich skladování nějak odvodněna? 
Kde bude připravována maltová směs a jak bude transportována do vyšších pater 
objektu? 

3. Které dokumentace budou nutné pro převzetí pracoviště? Jaké kontroly bude při 
převzetí potřeba provést? Jak bude postupováno v případě zjištěných vad u již 
provedených konstrukcí? 

4. V technologické etapě zdění. Jakým způsobem a v které fázi výstavby budou 
provedeny ostění, parapety a zárubně pro okenní a dveřní otvory? 
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5. Jakým způsobem bude bednění sloupů kotveno k podkladu (stropní/základová 
deska)? 

6. Co musíme zkontrolovat před samotným započetím betonáže. Jaké informace 
kontrolujeme při přejímce betonu a jaké zkoušky provádíme? Jaká je maximální 
přípustná výška dopadu betonové směsi do bednění? Jak dlouho a jakým 
způsobem bude beton ošetřován po dokončení betonáže? 

7. KZP. Jak se provádí kontrola pevnosti betonu? Jaká kontrola bude provedena při 
odbednění konstrukcí? 

8. Porovnání technologie betonáže. V jakém případě by u betonáže student volil 
použití věžového jeřábu s bádií na rozdíl od použití autočerpadla? Co kdyby místo 
věžového jeřábu byl použit autojeřáb. Jednalo by se o cenově výhodnější variantu 
nebo ne? 

9. Citace a zdroje nejsou uvedeny dle ČSN ISO 690. Jakým způsobem by citace měli 
být správně uvedeny? 

10.V položkovém rozpočtu chybí náklady na lešení. Bylo počítáno se ztratným? 
11.Kdy budou v rámci časového plánu prováděny příčky? 
12.Zařízení staveniště. U staveništních kontejnerů chybí vyznačení dveří a oken. 

Situace je nedostatečně okótovaná pro umístění jednotlivých prvků staveniště. 
Prostor pro autočerpadlo s autodomíchávačem – jak bude řešena doprava na ulici 
Tomáškova v době betonování? 

Závěr: 

Student prokázal schopnost samostatného uvažování při řešení stavebně-
technologických problémů a odborné znalosti v dané problematice. 
Předložená práce splňuje požadavky uvedené v zadání bakalářské práce. Student využil 
ke zpracování bakalářské práce dostupnou výpočetní techniku a specializovaný 
software. Tímto krokem prokázal, že použité programy ovládá na požadované úrovni 
studenta daného oboru. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 4.6.2018 Podpis oponenta práce … .. 




