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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Přístavba skladů a šaten ve Frýdku-Místku, hrubá vrchní stavba 

Autor práce: Filip Hlinšťák 

Oponent práce: Ing. Jiří Patloka 

Popis práce: 

Student Filip Hlinšťák vypracoval bakalářskou práci na téma: Přístavba skladů a šaten ve 

Frýdku-Místku, hrubá vrchní stavba. Obsahově jsou v práci řešeny tyto části – souhrnná 
technická zpráva, situace širších dopravních vztahů, technologický předpis pro montáž 
železobetonového skeletu, technická zpráva zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, bezpečnost 
práce řešené technologické etapy a kontrolní a zkušební plán. Student dále vypracoval položkový 
rozpočet s výkazem výměr, výkres zařízení staveniště, časový plán a návrhy sestav zvedacích 
mechanismů. Vedoucím práce je Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D.. Jako podklad pro bakalářskou práci 
slouží část převzaté projektové dokumentace na základě písemného souhlasu oprávněné osoby. 

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. Na str. 22 Bleskosvody a uzemnění se odkazujete na normu ČSN 33 2000-5-54 ed.2, jejíž 
platnost byla ukončena 27. 4. 2014. 

2. 2. Parametry soupravy – Co je považováno za nadrozměrnou přepravu? Vyhovují tyto 
mechanismy limitním parametrům? Jaké jsou legislativní náležitosti nadrozměrné přepravy? 

3. Na str. 55 kapitola 10. Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady vycházíte 
z vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů. Tato vyhláška je již od 
31. 3. 2016 zrušena. 

4. V kapitole 1 Základní informace o staveništi na str. 65 klasifikujete základové poměry jako 
složité dle ČSN 73 1001. Platnost této normy byla ukončena 1. 4. 2010. 

5. V kapitole 3.1.1 Výpočet spotřeby vody – Byla do výpočtu uvažována požární voda? 
Odůvodněte? 

6. P3 Výkres zařízení staveniště 
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• Postrádám výškopis – vrstevnice. 
• Jakým způsobem budou chráněny staveništní přípojky pod vnitrostaveništní komunikací? 

 
Postrádám odkazy na zdroje u citovaného textu a obrázků. 

Závěr: 

Práci jsem prostudoval a nemám k ní dalších připomínek. Z hlediska náplně, obsahu a úrovně 
zpracování práci doporučuji k obhajobě při státních závěrečných zkouškách. 
Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce ji hodnotím 
následovně: 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 6. 6. 2018 Podpis oponenta práce: … ……… 

 




