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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Realizácia hrubej vrchnej stavby polyfunkčního domu v 

Moravskom Svätom Jáne 

Autor práce: Simona Hladíková 

Oponent práce: Ing. et Ing. Barbora Nečasová 

Popis práce: 

Předložená bakalářská práce se zabývá zpracováním stavebně technologické etapy hrubé 

vrchní stavby polyfunkčního domu v Moravskom Svätom Jáne. 

 

Práce je zpracována v rozsahu dle zadání a je rozdělena do tematických kapitol. Formální 

hledisko výstavby polyfunkčního domu je řešeno v kapitolách průvodní a technická zpráva, 

technická zpráva zařízení staveniště a řešení širších vztahů dopravních tras. Technické zprávy 

jsou doplněny technologickým předpisem pro provádění železobetonového monolitického 

skeletu. Závěr práce je věnován návrhu strojní sestavy pro řešený objekt, problematice BOZP a 

kontrolnímu a zkušebnímu plánu pro řešené technologie. Součástí práce je i časový plán 

výstavby objektu a položkový rozpočet. 

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: 

 Textová část: 

1. Proč je název bakalářské práce ve slovenštině, ale práce je zpracována v českém jazyce? 

2. Str. 53 – Odvod splašků – je návrh a realizace staveništní přípojky kanalizace nezbytný? Jaké 

je alternativní řešení? 

3. Str. 78 – Množství a typ betonářské výztuže by bylo vhodné stanovit alespoň orientačně, 

nedostatečná specifikace betonu, u papírového bednění by bylo vhodné uvést počet apod. 
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4.  Str. 88 – výpočet faktoru zrání je proveden chybně. Není nutné stanovit zvlášť faktor pro 

květen a červen, ale nejdříve je nutné stanovit faktor zrání pro laboratorní prostředí se 

smluvní teplotou 20 °C, poté se stanoví faktor zrání pro konkrétní období, jak je uvedeno v 

BP. 

5. Jaký zákon definuje povinnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, může 

tuto pozici zastávat stavbyvedoucí? Na jakém základě byla vybrána legislativa na str. 113? 

 

 Přílohy: 

1. Zařízení staveniště: 

– Proč je plocha pro parkovací stání provedena z jiného materiálu než ostatní plochy 

staveniště – je tento návrh nezbytný? Odkud je tato plocha přístupná? 

– Proč jsou stavební buňky rozmístěny ‚nahodile‘, nebylo by vhodnější jejich umístění 

v těsné blízkosti, co nejblíže ke vstupu na stavbu? 

– Nevhodně umístěná pracovní plocha (č. 16). Chybí přípojky nového objektu. 

2. Výkres č. 13 – Jaký je požadavek na vzdálenost podpěr, obvykle bývá max. 1,0 m? 

3. Položkový rozpočet – Proč nejsou v rozpočtu započítány náklady na zařízení staveniště? 

Závěr: 

Studentka prokázala schopnost samostatného řešení stavebně technologických problémů. 

Předložená práce svým rozsahem a způsobem zpracování splňuje požadavky uvedené v zadání 

bakalářské práce. 

Z hlediska technického a ekonomického posouzení neshledávám v práci závažné chyby. Při 

jejím vypracování byly zohledněny platné právní předpisy a s problematikou související 

noremní ustanovení. 

Po formální i grafické stránce je práce zpracována dobře. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  28. května 2018  Podpis oponenta práce




