
 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95 

Posudek oponenta

Název práce: Příprava a realizace sídla společnosti POLNA corp. s.r.o. 
v Třinci

Autor práce:  Bc. 
Oponent práce:  Ing. Václav 

Popis práce: 

Předložená diplomová práce je zaměřena na řešení 
administrativně-výrobního a skladovacího areálu
obsahuje technologický předpis
ocelobetonových stropů. Rovněž je vypracován projekt
materiálových zdrojů, návrh strojů a 
zkušební plány, plán BOZP a další části dle
2018 vedoucí práce, kterou je Ing.
projektové dokumentace na základě písemného souhlasu 

Hodnocení práce: 

 

1. Odborná úroveň práce 

2. Vhodnost použitých metod a postupů

3. Využití odborné literatury a práce s

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce

5. Splnění požadavků zadání práce

Komentář k bodům 1. až 5.

ad 1. Je možno konstatovat, že student přistupoval k řešení zadaného úkolu komplexně jak p
stránce obsahové, tak odborné
ad 2. Zvolené metody zpracování považuji za vhodné
nasycené. 
ad 3. Práce je v souladu s platnými technickými normami a dalšími legislativními předpisy. 
Reference jsou v práci obsaženy 
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Posudek oponenta diplomové práce

Příprava a realizace sídla společnosti POLNA corp. s.r.o. 
v Třinci 

Bc. Richard Špilínek 
Ing. Václav Venkrbec 

práce je zaměřena na řešení stavebně technologi
výrobního a skladovacího areálu včetně dalších souvisejících objektů

pis pro provedení ocelové nosné konstrukce a spřažených 
. Rovněž je vypracován projekt zařízení staveniště

strojů a mechanizace. Byly řešeny dopravní trasy, kontrolní a 
a další části dle přílohy zadání, které bylo předáno autor

vedoucí práce, kterou je Ing. et Ing. Barbora Nečasová. Jako podklad slouží převzatá část 
e na základě písemného souhlasu oprávněné osoby.
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☒ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ 

požadavků zadání práce ☒ ☐ 

.: 

Je možno konstatovat, že student přistupoval k řešení zadaného úkolu komplexně jak p
. Práce je zpracována podrobně a do vysokého stupně detailu.

zpracování považuji za vhodné, postupy jsou obsáhlé a inf

ad 3. Práce je v souladu s platnými technickými normami a dalšími legislativními předpisy. 
Reference jsou v práci obsaženy formou bibliografických citací. 
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práce 

Příprava a realizace sídla společnosti POLNA corp. s.r.o. 

technologické přípravy stavby 
dalších souvisejících objektů. Práce 

ocelové nosné konstrukce a spřažených 
zení staveniště, zajištění 

dopravní trasy, kontrolní a 
přílohy zadání, které bylo předáno autorovi 31. 3. 

Jako podklad slouží převzatá část 
oprávněné osoby. 
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☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

Je možno konstatovat, že student přistupoval k řešení zadaného úkolu komplexně jak po 
podrobně a do vysokého stupně detailu. 

, postupy jsou obsáhlé a informačně 

ad 3. Práce je v souladu s platnými technickými normami a dalšími legislativními předpisy. 
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ad 4. Textová část práce je obsáhlá, jasná, přehledná a po stylistické stránce dobře čtivá, bez 
gramatických chyb. Po grafické stránce nemám k práci výhrady. Formální úprava odpovídá 
platné směrnici VUT v Brně pro vzhled vysokoškolských závěrečných prací. 
ad 5. Zadání bylo splněno ve všech bodech přílohy zadání, definovaného vedoucím diplomové 
práce. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Po podrobném prostudování práce mám následující připomínky a dotazy. Zdůrazňuji, že 
následující připomínky a metrika jejich hodnocení jsou de facto subjektivním názorem na 
základě osobních zkušeností oponenta, však nikoliv názorem podjatým. 
 
Textová část 
Kap. B. Studie realizace hlavních technologických etap 
Str. 58 – je uveden způsob likvidace zkratkou, která není v souladu s terminologií Přílohy č. 3 k 
zákonu č. 185/2001 Sb. Určení konkrétních zařízení pro likvidaci odpadů a odhad množství 
oceňuji jako přínosné pro transparentnost likvidací. 
 
Kap. C. Technologický předpis pro montáž ocelové nosné konstrukce 
Str. 68 – Uvítal bych uvedení druhu šroubových spojů dle kategorie (smykové / tahové šrouby). 
Jak budou upraveny třecí plochy pro šroubové spoje? Jak bude docíleno provedení 
požadovaného kroutícího momentu? 
 
Kap. D. Technologický předpis pro provádění spřažené ocelobetonové stropní konstrukce... 
Str. 107 – V postupu by bylo vhodné zmínit vyhotovení zkušebních těles při betonáži. Jaká je 
četnost zkušebních těles? 
 
Kap. F. Zásady organizace výstavby a technická zpráva zařízení staveniště 
Str. 155 – V kapitole definující zpevněné plochy postrádám předepsanou míru zhutnění (např. 
Edef,2 [MPa]). Která norma ustanovuje danou zkoušku pro in situ zkoušení? 
Str. 160 – Bylo uvažováno i s vodou pro protipožární účely staveniště? Jak se dimenzuje 
s ohledem na požární zatížení a stupeň požární bezpečnosti staveniště? 
 
Kap. G Kontrolní a zkušební plán pro montáž ocelové nosné konstrukce 
Str. 178 – Norma, na kterou je často odkazováno ČSN EN 1090-2+A1 byla zrušena normou 
ČSN EN 1090-2 ze dne 1. 10. 2018. Dle normy ČSN EN 1090-2 se tolerance stanovují podle tzv. 
třídy provedení (Tabulka C.1, normy ČSN EN 1993-1-1:2005/A1:2016 (Eurokód 3). Do jakých 
třídy provedení spadá prováděná konstrukce? Pozn.: Vzhledem k termínu dokončení práce 
bych akceptoval i původní normu. 
Str. 180 – Jaké nedestruktivní zkoušky svarů je možné použít? Jaký typ svařování budete 
používat (v souladu s ČSN EN 14610) a jaké kvality svarů budou použity v řešených 
konstrukcích (dle ČSN EN ISO 5817)? 
Str. 181 – Jaké jsou kontrolní minimální hodnoty nátěrů [μm] pro uvedený korozní stupeň C3? 
Pro stanovení bude nutné zvolit pojivo v nátěru. Pozn.: Norma byla zrušena touto (prozatím 
bez českého překladu): ČSN EN ISO 1244-5:2018(E) a nově se min. tl. stanovuje dle přílohy B. 
Vzhledem k termínu dokončení práce bych akceptoval i původní normu. 
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Výkresová část 
Výkres č. 03 + 04 – Zařízení staveniště – etapa zemní práce - 1.fáze a 2.fáze 
- Proč jsou staveništní kontejnery přemístěny na jinou část staveniště mezi 1. a 2. fází? Prostor 
pro rozšíření v severní části je. Bude nutno rovněž přepojit přípojky elektřiny a vody. 
- Ve 2. fázi bych umístil kontejnery pro odpad blíže výjezdu ze stavby pro snadné odvážení. 
 
Výkres č. 06 – Zařízení staveniště – etapa hrubá vrchní stavba 
- Jak bude možné vyvážet fekální tak z hygienického kontejneru (číslo 6), když je poměrně 
nepřístupný? 
 
Výkres č. 07 – Posouzení únosnosti a dosahů hl. strojů a mechanismů 
- Bylo by vhodné zakótovat posuzovanou pozici čerpadel. 
 
Výkres č. 10 – Časový a finanční plán stavby 
- Není jasné, zda doba byla stanovena metodou naturální (z normy času) nebo finanční (se 
zohledněním produktivity)? 
 
Výkres č. 17 – Kontrolní a zkušební plán pro montáž ocelové nosné konstrukce 
Bod 7 – U dodávky materiálů bude rovněž nutné zkontrolovat doloženou zprávu nebo 
inspekční certifikát (dle ČSN EN 10204). 

Závěr: 

Autor Bc. Richard Špilínek vytvořil práci rozsahem na vysoké úrovni a splňuje všechny body 
zadání práce. Práce je dobře zpracována z hlediska technického řešení, je zpracována 
podrobně a do odpovídajících detailů. Výkresová část splňuje veškerá kritéria pro vybrané 
části stavebně technologického projektu, včetně přehledných schémat postupu montáží. I 
přes uvedené připomínky bych chtěl vyzdvihnout výborně zpracovanou část kontrolních 
zkušebních plánů a grafických příloh. Autor prokázal, že je schopen samostatně řešit 
problémy a znalosti aplikovat do reálných a kvalitních výstupů. 
 
Konstatuji, že práce převyšuje běžné standardy diplomových prací! 
 
Doporučuji zkušební komisi (v případě úspěšného obhájení), aby navrhla autora na 
Ocenění děkana fakulty, popřípadě Ocenění komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě (Cena ČKAIT) za výborně zpracovanou diplomovou práci. 
 
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:  A / 1 

Datum:  15. ledna 2019      Ing. Václav Venkrbec 


