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Předložená diplomová práce je zaměřena na řešení 
výrobní haly a dalších souvisejících objektů
provedení montáže prefabrikovaného skeletu a drátkobetonové podlahy
vypracován projekt zařízení staveniště
zvedacího mechanizmu. Byly řešeny
zkušební plán, položkový rozpočet, schémata postupu výstavby 
které bylo předáno autorovi 
Nečasová. Jako podklad slouží převzatá část projektové dokumentac
souhlasu oprávněné osoby. 

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
který mohou být před zkušební
ad 2. Zvolené metody a postupy zpracování považuji za vhodné
ad 3. Práce je v souladu s platnými technickými no
Reference jsou v práci obsaženy 
Vhodnější by byla odborná recenzovaná literatura.
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práce je zaměřena na řešení stavebně technologi
a dalších souvisejících objektů. Práce obsahuje technologický

e prefabrikovaného skeletu a drátkobetonové podlahy
zení staveniště, návrh strojů a mechanizace

. Byly řešeny dopravní trasy včetně nadrozměrné dopravy
položkový rozpočet, schémata postupu výstavby a další části dle příl

31. 3. 2018 vedoucí práce, kterou je Ing. 
Jako podklad slouží převzatá část projektové dokumentace na základě písemného 
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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
stránce obsahové, tak odborné. Projekt zařízení staveniště kontrolní plány 

před zkušební komisí blíže objasněny – viz připomínky. 
ad 2. Zvolené metody a postupy zpracování považuji za vhodné a nemám k nim výhrady
ad 3. Práce je v souladu s platnými technickými normami a dalšími legislativními předpisy. 
Reference jsou v práci obsaženy formou seznamu zdrojů, avšak z většiny pouze online zdroje. 
Vhodnější by byla odborná recenzovaná literatura. Také bych doporučil použít
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Je možno konstatovat, že student přistupoval k řešení zadaného úkolu komplexně jak po 
kontrolní plány obsahují části, 

a nemám k nim výhrady. 
rmami a dalšími legislativními předpisy. 

většiny pouze online zdroje. 
použít citační normu. 
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ad 4. Textová část práce je obsáhlá, jasná, přehledná a po stylistické stránce dobře čtivá s 
drobnými gramatickými chybami. 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. 2. Studie realizace hlavních technologických etap objektu 
Str. 60 – Jaké jsou koeficienty nakypření zeminy a ornice? 
Str. 81 – 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 oceňuji jako velmi 
pozitivní pro transparentnost likvidací. 
 
Kap. 8. – Projekt zařízení staveniště 
Str. 141 – V kapitole definující zpevněné plochy postrádám plochu, tloušťku vrstev a 
předepsanou míru zhutnění (např. Edef,2 [MPa]). Která norma ustanovuje danou zkoušku pro 
in situ zkoušení? Bude rozdíl mezi hutněním ploch skládek, komunikací a ploch pod buňkami? 
Str. 143 – Pro staveniště této velikosti (ve špičce 105 osob!) považuji umývání pouze v mobilní 
toaletě za nedostatečné a nepřiměřené dnešním hygienickým standardům (nemožnost 
sprchování, neplnohodnotné umyvadlo apod.). 
Str. 146 – Není řešena ochrana proti hluku. Jaká je nejvyšší přípustná hodnota hygienického 
limitu expozice ustáleného a proměnného hluku pro standardní osmihodinovou směnu 
(LAeg,8h) a jaká je pro jinou (LAeg,T), než osmihodinovou směnu (ve stavebnictví častější případ) 
dle nařízení vlády č.272/2011Sb.? 
Str. 146 – Jak budou likvidovány případné úniky ropných a olejových látek ze strojů a 
mechanismů na stavbě? Jaké prostředky nebo přípravky budou k tomuto účelu na stavbě k 
dispozici? 
Str. 147 – Bylo uvažováno i s vodou pro protipožární účely staveniště? Jak se dimenzuje 
s ohledem na požární zatížení a stupeň požární bezpečnosti staveniště? 
 
Kap. 9. Technologický předpis pro montáž prefabrikovaného skeletu 
Str. 156 – Hodnoty ve sloupci „beton (m3)“ byl zjištěny vypočtením objemu prvku. Byl 
zohledněn (odečten) objem výztuže? 
Str. 171 – Montážní styky budou zality jemnozrnným betonem Jaký je maximální obsah 
chloridů v tomto betonu a jaká je jeho konzistence? 
 
Kap. 10. Technologický předpis pro realizaci drátkobetonové podlahy 
Str. 207, odst. 5.1 – Jaké krajní a čelní přesahy je nutno dodržet při pokládce hydroizolace 
Fatrafol 803 (viz podniková norma PN 5416/2011: Fatrafol-H Konstrukční a technologický 
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předpis)? Než se provede ochranná vrstva, bylo by vhodné provést mezioperační kontrolu HI 
systému. 
Str. 227 – Jakým odpadem jsou zbytky hydroizolace z PVC-P (viz podniková norma PN 
5416/2011: Fatrafol-H Konstrukční a technologický předpis)? 
 
Kap. 11. – Kontrolní a zkušební plán pro montáž prefabrikovaného skeletu 
Str. 232 – odst. 2.1.1. resp. 2.1.4. – Doporučoval bych si rovněž vyžádat a zkontrolovat KZP 
laboratorních zkoušek a kopie laboratorních deníků související s výrobou a zkoušením 
prefabrikovaných prvků ve výrobně. 
Str. 232 – odst. 2.1.3. – Kontrola pevnosti Schmidtovým tvrdoměrem není průkazná zkouška. 
Pro kontrolu pevností prefabrikátů doporučuji využít laboratorní deníky (viz dotaz výše). 
Str. 233 – odst. 2.1.4. – Jaké jsou geometrické tolerance jednotlivých prefabrikovaných prvků 
při přejímce? V jakých místech budou měřeny rozměry (ČSN 73 0212-5)? 
Str. 234 – odst. 2.2.4. – Jakými způsoby umožňuje kontrolu svislosti sloupů ČSN 73 0212-3? 
Str. 236 – odst. 2.2.6. – Bude prováděno kotvení pomocí svařování. 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)? Dle 
navržených kvalit svarů je nutno také zohlednit požadavky na svářeče. 

 
Výkresová a přílohová část 
Příloha E1 – Časový a finanční plán stavby – objektový 
- Není zřejmé, zda byla doba trvání stanovena metodou naturální (z normy času), nebo 
metodou finanční (se zohledněním produktivity). 
 
Příloha E2 – Bilance pracovníků 
- Jedná se o bilanci pracovníků z termínů možných nebo přípustných? 
 
Příloha E3 – Časový plán 
- v plánu ani v jiné příloze není technologický normál – není proto kontrolovatelný co do 
okolností výpočtu doby trvání. (počet pracovníků, napětí, norma času apod.). 
 
Výkres E5 – Situace dopravních vztahů 
- Z jakého důvodu bylo nutné budovat novou příjezdovou komunikaci ze silničních panelů? 
Proč nelze využít stávající asfaltovou komunikaci areálu? 
 
Výkres E6 – Situace zařízení staveniště pro montáž skeletu 
- Dvě brány mohou způsobovat komunikační a logistické problémy (nepřehlednost kdo, kdy 
přišel / odešel). Proč nebylo uvažováno s vrátnicí? 
- Je navržena obousměrná komunikace šíře 4,0m – je tato šíře v pořádku? 
- Není vyznačeno ochranné pásmo železnice v jižní oblasti situace. Jaké jsou požadavky 
správce železnice při použití jeřábu v tomto pásmu? 
- kóta jeřábu 
 



 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

4 / 4 

Výkres E7 – Situace zařízení staveniště pro dokončovací práce 
- Kompletní přesun zařízení staveniště budou zbytečné (dosti velké) náklady a komplikace 
včetně přeložení dočasných inženýrských sítí. Bylo to nutné? Proč nebylo od počátku 
umístěno v této části staveniště? 
 
Příloha E17 – Položkový rozpočet stavby 
- Prvky skeletu jsou naceněny pomocí M.J. kusů. Jak byla stanovena cena za M.J.? 
- Je naceněn staveništní přesun hmot, ale postrádám mimostaveništní nadrozměrnou  
dopravu, která je popisována v textové části. 

Závěr: 

Autor Bc. Ondřej Ševela vytvořil práci rozsahem na velmi dobré úrovni standardů 
diplomových prací a splňuje všechny body zadání práce. Práce je dobře zpracována z hlediska 
technického řešení. Práce je zpracována podrobně a do odpovídajících detailů. Výkresová část 
splňuje veškerá kritéria pro vybrané části stavebně technologického projektu. Výborně 
zpracována je část schémat postupu montáží skeletu. Autor prokázal, že je schopen 
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:  B / 1,5 

Datum:  16. ledna 2019      Ing. Václav Venkrbec 

 


