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Student Marek Bartoň měl za úkol zpracovat bakalářskou práci na téma: Seletice,
Novostavba mlékárny - hrubá spodní stavba. Ve své práci student zpracoval technickou
zprávu řešeného objektu se zaměřením na technologickou etapu, situaci dopravních
vztahů, návrh zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, technologický předpis pro
zemní práce. Byl zpracován položkorný rozpočet s uýkazem výměr, časov,ý plán pro
řešenou technologickou etapu. Byl proveden výpočet potřeby staveništních energií,
posouzení použitého věžového jeřábu a automobilového čerpadla betonové směsi. Dále
byla také zpracována bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Připomínky a dotazy kpráciz

Textová část

o 3. 3. 4 Dimenzování staveništních přípojek - Byla do uýpočtu uvažována požární voda?
odůvodněte.
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1. Odborná úroveň práce ! x tr !

2. Vhodnost použitých metod a postupŮ ! x ! tr

3. Využití odborné literatury a práce s ní ! X D D

4. Formální,grafická a jazyková úprava práce x I ! !

5. Splnění požadavků zadání práce x n ! I



. 4.4. 1 strojní sestava na zemní práce - u vrtací soupravy udáváte plánované využití
stroje na duben 2018. V časovém plánu přílohy B.7 probíhají práce ,,Zřízení vrtů pro
pažen(' již od poloviny března? Vysvětlete.

o §. 3.1yýkaz rnýměr - Beton pro osazení l profilů je specifikován pouze pevnostní
třídou. Jaké další specifikace betonu jsou potřebné pro jeho dodání na stavbu?

o 6. 3. 1 Příloha k nařízenívlády č.362/2005 Sb., lX. Přerušení práce ve uýškách -Jak je
definována práce ve uýškách? Kde je tato definici uvedena?

přílohová část

B.1 Zařízení staveniště - etapa hrubá spodní stavba
. Je na staveništi dostatek prostoru pro čerpadlo betonové směsi, bude-li zapatkováno

na místě znázornéném ve uýkresu?
o kde je uvažováno mytí vozidel a jak bude nakládáno se znečištěnou vodou?
. Jak jsou vedeny přípojky a jak jsou chráněny proti možnému poškození od pojezdu

mechanizmů?
B.3 a B.4 Schéma pojezdu dozeru / rypadla

. vysvětlete pohyb mechanizmů na staveništi při zemních pracích. jak je řešena
koord i nace sou běhu jed notl iuých stavebn ích stroj ů?

8.6 Položkový rozpočet stavby
. Jak byly stanoveny VedlejŠí náklady

B.7 Časorný plán rnýstavby
. Vysvětlete souběh činností 170 a 180 (Základová deska - odbednění a Stěny - bednění

'l. strana)

Závérz

Student ve své bakalářské práci prokázal schopnost samostatného uvažování při
řešení stavebně-technologických problémŮ a odborné znalosti v dané probIematice.

Student předložil bakalářskou práci v požadovaném rozsahu, který mu by|

stanoven zadáním a přílohou k tomuto zadání. Student prokázal, že má dobré znalosti a
předpoklady pro řešení úloh v dané úrovni obtížnosti a práci tedy doporučuji
k obhajobě při státních závěrečných zkouškách.

Z hlediska technického student používal soudobé technologie ve rr,ýstavbě, použil
moderní strojní zařízení a materiály.

Pro vypracování bakalářské práce byly použity platné normy, zákony a vyhlášky.

Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce ji
hodnotím známkou dle ECTS:

Klasifikační stupeň podle ECTS: B l 1,5

Datum: 4. června 2018 Podpis oponenta prace
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