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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Přístavba výrobní haly Simandl v Petrovicích, příprava 

realizace a řízení stavby 

Autor práce: Bc. Filip Hlinšťák 

Oponent práce: Ing. Jiří Patloka 

Popis práce: 

Student Filip Hlinšťák vypracoval diplomovou práci na téma: Přístavba výrobní haly Simandl 

v Petrovicích, příprava realizace a řízení stavby. Obsahově jsou v práci řešeny tyto části – technická 

zpráva ke stavebně technologickému projektu, širší vztahy dopravních tras, studie realizace hlavních 

technologických etap stavebního objektu, technická zpráva zařízení staveniště, návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanismů. Student se dále ve své práci věnoval technologickému předpisu 

montáže střešního pláště, kontrolnímu a zkušebnímu plánu pro montáž ploché střechy a rizikům 

a opatřením při montáži ploché střechy. V rámci jiného zadání student vypracoval rozpočet hlavního 

stavebního objektu s výkazem výměr, návrh rozmístění kotev pro plášť ploché střechy. Jako podklad 

pro diplomovou práci slouží projektová dokumentace na základě písemného souhlasu oprávněné 

osoby. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Student ve své diplomové práci prokázal schopnost samostatného uvažování při řešení 

stavebně-technologických problémů a odborné znalosti v dané problematice. 

Student předložil diplomovou práci v požadovaném rozsahu, který mu byl stanoven zadáním 

a přílohou k tomuto zadání. Student prokázal, že má dobré znalosti a předpoklady pro řešení úloh 

v dané úrovni obtížnosti. 

Z hlediska technického student používal soudobé technologie ve výstavbě, použil moderní 

strojní zařízení a materiály. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

Textová část: 

• 2 Širší vztahy dopravních tras  

o Výsledkem této kapitoly je pouhý návrh tras, není prokazatelně ověřena průjezdnost 

v kritických místech, kterými mohou být mosty, podjezdy a směrové oblouky.  

o Na str. 26 uvádíte: „Pro přepravu nadrozměrných prvků bude podána žádost 

o povolení na příslušných úřadech.“ Kdy hovoříme o nadrozměrné přepravě, jaké jsou 

limitní parametry a které vyhlášky toto vymezují? Jaké konkrétní orgány je nutné 

žádat o povolení v důsledku zvolených tras? V souvislosti s výše uvedeným by bylo 

vhodné posoudit dopravu válce, grejdru, beranicí a vrtné soupravy. Přesahujete 

u výše zmíněných limitní parametry, jaké z toho plynou důsledky a povinnosti? 

• 2.2 Ocelové konstrukce – na str. 47 uvádíte: „Ohrožený prostor pádu materiálu a nářadí bude 

označen výstražnou páskou se zákazem vstupu.“ O jak velký prostor se ve Vašem případě 

jedná (jak se stanoví velikost ohroženého prostoru)? 

• 4.1. Podmínky provádění, na str. 125 uvádíte, že práce budou přerušeny při rychlosti větru 

8 m/s, je možné uvažovat mírnější kritérium dle příslušných předpisů? Dále uvádíte kritérium 

dohledu menší jak 40 m, jak byla tato hodnota stanovena? 

• 9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na str. 149 – nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým 

se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, bylo zrušeno. 

•  Kontrolní a zkušební plán – uvedené normy pod přesným označením ČSN 73 0540, 

ČSN 73 0600 a ČSN EN 13162 ED.2 nejsou platné. 

Přílohová část: 

• P4 Zařízení staveniště – Kde je uvažováno mytí vozidel a jak bude nakládáno se znečištěnou 

vodou? Z výkresu není patrné, jak bude zajištěno osvětlení staveniště. 

Závěr: 

Práci jsem prostudoval a nemám k ní dalších připomínek. Z hlediska náplně, obsahu a úrovně 

zpracování práci doporučuji k obhajobě při státních závěrečných zkouškách. 

Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce ji hodnotím 

následovně: 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 20. ledna 2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


