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HODNOCENÍ BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 
Optimální návrh výrobního postupu bytového domu 

Optimal design of the manufacturing process of apartment house 
 

Jméno a příjmení: Petr Spandel 
 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
Ano, předložená bakalářská práce odpovídá zadání v plném rozsahu. 

 

•  Identifikace bakalářské práce: 

Bakalářská práce obsahuje 8 částí. Úvod - 5 listů, Průvodní zpráva - 5 listů, Souhrnná 
technická zpráva - 13 listů,  Zásady organizace výstavby - 10 listů, Technická zpráva - 10 
listů, Technologický postup pro proces stropní konstrukce – 24 listů, Technická zpráva pro 
zařízení staveniště – 8 listů, Přílohy – 12 listů, 12 výkresů. 

Předmětem bakalářské práce je projekt bytového domu pro stavební povolení                    
o 3 nadzemních podlažích a 1 podzemní podlaží. 

 

•  Architektonická část (není předmětem bakalářské práce): 

Podkladem je vyřešený architektonický projekt. 

 

•  Konstrukční řešení (předmět bakalářské práce): 

Jedná se o podsklepený objekt bytového domu navržený v systému Porotherm, taktéž i 
stropní konstrukce. Objekt je zastřešen šikmou střechou. 

 

•  Technologická část (předmět bakalářské práce): 

Technologická část je zpracována srozumitelně, student se opírá o vhodné zvolené 
prameny. Technologickou část co do rozsahu a zpracování hodnotím jako výbornou.  Student 
zpracoval technologický postup pro proces zdění provedení svislých zděných konstrukcí 
v systému Porotherm a sklobetonové stěny z luxfer). Dále je vyhotoven časový plán výstavby 
pro proces zdění ve formě řádkového harmonogramu. 
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2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti 
jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

Předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návazností jednotlivých částí lze 
považovat za úplnou a v celku kvalitně zpracovanou. Uspořádání dokumentů v textových 
částech odpovídá předpisům, výkresy jsou uspořádány podle sledu realizace stavby a je úplná 
ve smyslu Zadání. 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
Bakalářskou práci co do rozsahu a zpracování hodnotím jako výbornou. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky? 
Konkrétní drobné nedostatky a opomenutí nesnižují kvalitu provedení realizační 

dokumentace. 
Z hlediska technického mám drobné připomínky: Ve skladbě zpevněné plochy je jako 

podklad pod dlažbu použité pískové lože, což je velmi nevhodné.  Ve výkresu půdorysu 1PP 
je nesprávná půdorysná poloha průvlaku v místě vstupu do objektu (průvlak se nenachází pod 
nosnou stěnou 1NP. V řezu už je vše správně zakresleno. U skladeb konstrukcí umístěných ve 
výkresu řezu bych doporučil menší velikost písma. 

V technologickém předpisu pro zdění se asi nachází chyba v určení minimální doby 
provádění zdiva 1PP (při stejném množství pracovníků a větší ploše vychází doba kratší než u 
menších ploch).  

 

5. Zda, a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
Bakalářská práce užívá v současnosti známých nových poznatků z výstavby bytových 

staveb. Nelze přímo hovořit o poznatcích, které by tato bakalářská práce jako absolutní 

novinku přinášela. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
Výběr studijních pramenů a jeho charakteristiku hodnotím jako velmi dobrou.  

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
Zpracování po formální i jazykové stránce hodnotím jako velmi dobré. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
Po úpravě bakalářské práce je možné práci používat jako podklad k vypracování 

projektové dokumentace pro provádění stavby. 
 

9. Práci hodnotím: 
Předloženou bakalářskou práci hodnotím jako výbornou. 

 

         ……………………………. 

V Ostravě dne 9. května 2011                      podpis oponenta  


