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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Volnočasové centrum v Praze, Stavebně technologická 

příprava stavby 

Autor práce: Bc. Svetlana Medvedeva 

Oponent práce: Ing. Martin Rychtecký 

Popis práce: 

Diplomantka se zabývá stavebně technologickou přípravou volnočasového centra Na Fialce 
v Říčanech u Prahy. Jedná se o třípatrový objekt, rozložený do tří částí (sportovní hala, zázemí a 
bazén) a založený na pilotách, zakončený plochou střechou. Půdorysný tvar domu jsou 3 na sebe 
navazující obdélníky. Objekt je železobetonový skeletového typu. 

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.: 

Diplomová práce je celkově velice zdařilá, správně obsahově rozsáhlá. 

Připomínky a dotazy k práci: 

PŘIPOMÍNKY: 
VÝKRES P. 03 

- Věžový jeřáb – zakázaný manipulační prostor jeřábu je špatně.  
- Celkový výkres je značně nepřehledný – značky ZS jsou velice špatně identifikovatelné. 
- Umístění zázemí pro pracovníky je zcela odřízlé od hlavního vjezdu. Jak se dostanou 

pracovníci na pracoviště + a kde budou parkovat automobily?  
- Sanitární buňky nejsou napojeny na vodu (nebo to není vidět). 
- Nedovedu si dost dobře představit, že se Vám někdo na tom obratišti kromě osobního vozu 

obrátí. Vůbec ne tahač s návěsem. 
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DOTAZY: 
- Vysvětlete, co určuje zakázaný manipulační prostor jeřábu s břemenem a proč?  
- Je nutné mít na staveniště pouze jeden vjezd s obratištěm? Nejde použít druhý výjezd ze 

stavby?   
- Vzhledem k velkému dosahu stacionárního jeřábu – bylo nutné zajíždět se vším materiálem 

až hluboko dovnitř ZS? Nejde vyřešit jinak a lépe?   
- Z hlediska BOZP – co souběh dvou typů jeřábů? Platí nějaké významnější zásady – 

jeřábová dráha, stacionární jeřáb, mobilní jeřáb? 

Závěr: 

Diplomová práce splňuje rozsah zadání, diplomantka prokázala schopnost samostatného řešení 
problému. Nejedná se o závady, které by bránily dát diplomantovi možnost obhájení své práce. 
Vzhledem k rozsahu a zpracování výkresové a textové části předložené dokumentace hodnotím 
diplomovou práci diplomanta známkou: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  13. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


