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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Vybrané části stavebně technologického projektu 

psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno 

Autor práce: Bc. Michal Drozd 

Oponent práce: Ing. Jana Lukášková 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší stavebně technologickou přípravu výstavby psychiatrické kliniky Fakultní 
nemocnice Brno. Jedná se o dostavbu šestipodlažního objektu ke stávajícímu pavilonu v areálu 
fakultní nemocnice.  
Práce popisuje hlavní technologické etapy výstavby, dílčí technologické postupy jsou popsány 
podrobně, přehledně, v logickém členění, jsou doplněny názornými obrázky. 
Diplomant prokázal přehled a znalosti o dané problematice, schopnost komplexně řešit zadaný 
projekt. Požadavky zadání práce byly splněny.  
 

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: 

Při stavbě dochází ke kácení většího množství dřevin, dle harmonogramu má být prováděno kácení 
v červnu. Jaká je platná legislativa týkající se kácení dřevin v době vegetačního klidu? 

Co se rozumí pojmem kašírovaný polystyren ve skladbě střechy s hydroizolací z mPVC fólie. 

Harmonogram by bylo vhodné zoptimalizovat, kritická cesta a rezervy nejsou odpovídající. 

Jaké jsou zásady kladení nopové fólie? V jakých případech se vkládají nopy směrem ke konstrukci a 
kdy od konstrukce? 
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Porovnejte rozdíly mezi fasádní minerální vlnou s kolmou a podélnou orientací vláken (použití, 
aplikace). 
Značení podlaží není v souladu s normou ČSN EN ISO 4157-2- ne 1.PP ale 1S, 1.NP- 1NP 
Chybí zmínka o zemnění. 
 

Závěr: 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 21.1.2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


