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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Multifunkční pavilon nemocnice v Českém Krumlově - stavebně 

technologický projekt 

Autor práce: Bc. Jiří Mikulášek 

Oponent práce: Ing. et Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. 

Popis práce: Předložená diplomová práce se zabývá zpracováním stavebně 

technologického projektu multifunkčního pavilonu nemocnice. Práce je zpracována v rozsahu 

dle zadání a je rozdělena do tematických kapitol, které jsou doplněny přílohovou částí. 

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.: 

Odborná úroveň práce je velmi dobrá a odpovídá znalostem studenta 2. ročníku 

magisterského studia VUT FAST. Z hlediska technického a ekonomického posouzení 

neshledávám v práci závažné chyby. Při jejím vypracování byly zohledněny platné právní 

předpisy a s problematikou související noremní ustanovení. Po formální i grafické stránce je 

práce zpracována dobře. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. V kapitole 6.1.2. na str. 73 je uvedeno, že bude provedeno odstranění travního drnu 

v tl. 100 mm. Jak zajistíte odstranění vrstvy o této mocnosti, současně by bylo vhodné 

doplnit, jakým způsobem budou travní drny skladovány, ve smyslu zda budou skladovány 

v rolích či plátech. U těchto variant se liší požadavky na max. výšku stohování a intenzity 

případného režimu kypření.  
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2. V kapitole 8.7. je velice často uváděno, že „Technologická přestávka pro dosažení 50% pevnosti 

betonu“, například, „základové desky výtahových šachet bude 3 dnů při průměrné denní teplotě 

19,8 °C.“ Jak byla délka TP stanovena? 

3. V kapitole 15. je zpracována hluková studie. V kapitole chybí úvod, není zřejmé, k čemu 

slouží a zda je zpracována pro konkrétní fázi výstavby.   

4. V kontrolním plánu v příloze B.01 je v bodě č. 22 uvedeno, že odbednění bude provedeno 

po dosažení určité pevnosti. Údaje se odkazují na špatnou konstrukci. Bylo by vhodné 

doplnit údaje vztahující se k základovým konstrukcím. Dále jsou v příloze B.01 (bod č. 27) a 

v příloze B.02 (bod č. 21) uvedeny stejné měřící parametry. Opravdu jsou parametry 

stanovené uvedenou technickou normou stejné pro všechny popisované konstrukce? 

5. Výkres C.01 – Jaká je šířka brány? Proč jsou navrženy dvě brány vedle sebe? Kde je ukončena 

zpevněná plocha v oblasti zázemí stavby „buňkoviště“ a jaká je velikost této plochy? Není 

zřejmé, která část mezideponie je určena pro skladování travních drnů a která část slouží 

skladování zeminy pro zásypy?  

6. Výkres C.02 – Jaký materiál bude skladován na skladovací ploše č. 9?  

7. Výkres C.03 – V práci není zmíněno řešení součinnosti dvou věžových jeřábů. Jak bude 

zajištěna bezpečnost jejich provozu?  

Závěr: 

Autor práce prokázal schopnost samostatného řešení stavebně technologických problémů. 

Předložená práce svým rozsahem a způsobem zpracování splňuje požadavky uvedené v zadání 

diplomové práce. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  14. ledna 2020  Oponent práce: Ing. et Ing. Barbora Nečasová, Ph.D.  

 

 


