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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Realizace obvodového pláště bytového domu v Hranicích 

Autor práce: Michaela Rudolfová 

Oponent práce: Ing. Václav Venkrbec 

Popis práce: 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na řešení technologie provádění svislých konstrukcí, 

hydroizolace a tepelné izolace vnějších stěn na objektu bytového domu. Práce obsahuje 

technologické přepisy, řešení zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební 

plán, bezpečnost práce a další části dle přílohy zadání, které bylo předáno autorce práce 

30.11.2017 vedoucím práce, kterým je Ing. Michal Novotný, Ph.D. Jako podklad slouží převzatá 

část 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: 

Textová část bakalářské práce: 

Kapitola 3 – Technická zpráva zařízení staveniště 

Str. 47: V kapitole Skládky není zřejmé, kde a jak budou skladovány tepelně izolační desky. 

V technologickém předpise je uvedeno ve skladě č.9. Nejsem si jist, zda se vejde do skladu 

924ks desek + 875 kg suché malty (cca 50 pytlů po17kg). Dále na str. 77 je uvedeno skladování 

na otevřené skládce. Objasněte. 

 

Str. 48: Považuji za nedostatečné pro účely mytí dělníků pouze malá umývátka v mobilních 

toaletách. Proč nebyl navržen plnohodnotný hygienický kontejner? 
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Str. 50: Pro stavbu je nutno počítat i s vodou pro hasební účely. Popište, jak se postupuje. 

Není uvedeno, jaké budou na staveništi hasicí přístroje? 

 

Str. 52: Směsný stavební odpad kat. č. 17 07 01 již není obsažen ve Vyhlášce 93/2016 Sb. 

Katalog odpadů. Mohl by být nahrazen číslem 17 09 04. Navíc není nebezpečným odpadem. 

 

Kapitola 5 – Technologický předpis zdění + izolace 

Str. 60: Je uveden výpočet zdící malty pro Ytong, ale postrádám maltu cementovou pro zdění 

ztracených tvarovek. U malty Ytong by bylo vhodné uvést počet pytlů. 

 

Str. 64: V kapitole 5.1.4. je psáno svařování výztuže. Z jakého důvodu byl zvolen tento typ 

spojení výztuže? 

 

Přílohová část bakalářské práce: 

Výkres A.2 Výkres zařízení staveniště 

Výkres neobsahuje žádnou kótu!!! 

 

Vnitrostaveništní komunikace je po celém obvodu objektu. Jedná se o chodník pro pěší nebo 

mechanizaci? Jaké jsou šířky? Sklad č.9 zabraňuje veškerému pohybu na této komunikaci. 

 

Proč je použit na některé plochy recyklát a na vnitrostaveništní komunikaci nový štěrk? 

 

Jak budou zásobovány sklady č. 11 a 12 vzhledem k poloze brány? 

 

Kde budou parkovat vozidla vedení stavby a jiných návštěv staveniště? 

 

Postrádám vrstevnice nebo jinou výškovou definici, severku, definici ±0,000 apod. 

 

U vedení stávajících inženýrských sítí by bylo vhodné uvést dimenzi 

 

Pozice domíchávače a čerpadla zasahuje na chodník a komunikaci – jaké opatření budou 

provedena pro zajištění provozu a bezpečnosti proti vniknutí třetích osob na staveniště? 

 

Bude přilehlý chodník ochráněn před poškození mechanizací? Jak? 

 

Není zřejmé, na které strany jsou výstupy z kontejnerů a skladů z důvodu zajištění 

bezpečnosti. 

 

Sklad pytlovaných suchých maltových směsí č.9 je poměrně daleko od míchacího centra č.13. 

 

Příloha Položkový rozpočet stavby 

Proč byla zvolena sazba DPH 21% pro bytový dům? 

 

Jak byly vypočteny náklady na zařízení staveniště? 
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Závěr: 

Je možno konstatovat, že autorka přistupovala k řešení zadaného úkolu komplexně jak po 

stránce obsahové, tak odborné. Autorka vytvořila 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. 

Autorka se zamyslela nad časovým plánováním stavebních prací včetně vyřešení stavebně 

technologických vazeb. 

Textová část práce je jasná a přehledná. V práci nebyly nalezeny žádné stylistické a gramatické 

chyby. 

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. 

Autorka uvedla použité zdroje formou odkazů na legislativu a internetové zdroje, postrádám 

však zdroje knižní a odborné. 

Autorka prokázala, že je schopna 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:  C / 2 

Datum:  30. května 2018  Podpis oponenta práce…………




