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Posouzení bakalářské práce posluchače FAST VŠB - TU Ostrava 

 
Jana Nesvadby 

 
Náplní bakalářské práce studenta Jana Nesvadby bylo vypracování projektové dokumentace pro 

realizaci Bytového domu v Ostravě – Porubě s vazbou na stavebně technologické projektování. Součástí 

práce byl vypracován technologický postup pro proces zdění, položkový rozpočet stavebních prací, ča-

sový plán stavby ve formě řádkového diagramu a zařízení staveniště.  

Textová část obsahuje, až na drobné nedostatky, všechny formální náležitosti s ohledem na účel 

zpracování (diplomová práce). Text je přehledně rozdělen na jednotlivé části, kapitoly a podkapitoly. Vý-

kresová část obsahuje celkem 19 výkresů, které jsou zpracovány v AutoCADu. Úroveň výkresové doku-

mentace je z hlediska grafického i technického provedení dobrá, objevují se však drobné nedostatky, 

např.: 

- Ve výkrese základů je graficky nepřehledná svislá ochranná vrstva hydroizolace u suterénní stě-

ny včetně dalších vrstev. Je nejasná legenda materiálů základových pásů. V půdoryse základů 

je chybně zakreslena čára stupňovitého základového pásu. Není zakótované založení vstupu do 

objektu a také nesedí svislý řez u rostlého terénu s výkresem výkopů.  

- V půdorysech jednotlivých podlaží chybí výškové kóty. Schodišťové stupně nad vodorovnou 

řeznou rovinou jsou chybně zakreslené čerchovanou čarou s jednou tečkou. V prostoru scho-

dišťového zrcadla by mohl byt umístěn výtah. Vyskytuje se v některých případech nejasnost 

při kótování dveří. Nad popisovým polem není správně zapsána relativní vs. absolutní výšková 

kóta. Ve výkrese suterénu je chybně zakreslené vyznačení svislého řezu mimo okenní otvory a 

vyznačení řezu přes schodiště je s pohledem na opačnou stranu. 

- Ve výkrese stropu by bylo vhodné vést řez přes konzolu. 

- Nesedí čísla výkresů s legendou výkresů. 

 

Bakalářská práce je zpracována pečlivě s nastudováním dané problematiky. Student pracoval 

systematicky a samostatně. Předložená bakalářská práce plně splňuje požadavky zadání. Doporučuji 

obhajobu bakalářské práce před státní zkušební komisí a hodnotím ji velmi dobře. 

 

 
V Ostravě dne 10.5.2010                                                                         Ing. Filip Čmiel 


