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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Stavebně technologický projekt pro Polyfunkční komplex 

Rudiny II. - Žilina, objekt Blok D 

Autor práce: Bc. Lukáš Papučík 

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

Popis práce: Předložená diplomová práce se zabývá zpracováním stavebně 

technologického projektu polyfunkčního objektu. 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 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. Na str. 21 je uveden seznam hlavních technologických etap. Dělení je provedeno nevhodně. 

První dvě etapy se vztahují k dělení výstavby na základě realizovaných etapovým procesů, 

další etapy jsou děleny na základě stupně rozestavěnosti. Z jakého důvodu byl zvolen tento 

systém?  

2. Na str. 23 je uveden výčet požadavků, resp. dokumentů, které je nutné dodržovat 

v průběhu provádění stavby. Proč je u některých dokumentů uvedena aktuální verze 

a u některých nikoliv? 

3. V tabulce 1 na str. 99 - 100 by bylo vhodné uvádět i konkrétní místo, kde bude uvedený 

odpad likvidován.  
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4. Na str. 106 je stanovena jmenovitá světlost potrubí DN80. Opravdu je nutné při celkové 

spotřebě vody 0,11 l/s navrhovat takto velkou světlost potrubí? 

5. Na str. 144 a na str. 178 je specifikován materiál pro provádění vybraného technologického 

procesu. 

 Uvedené údaje jsou nedostatečné. 

 Výztuž je zatříděna dle značení neplatného od roku 2005.  

 Prvky bednění nejsou popsány vůbec (specifikace uvedená v příloze 4.1 - 4.3 není 

dostatečná, zároveň jsou kombinovány systémy ULMA a PERI (viz teleskopické stojky)). 

 Specifikace ostatního materiálu je taktéž nedostatečná. 

6. Na str. 183 je uvedeno, že je rošt sestaven z dřevěných příhradových nosníků GT. Systém 

ULMA ENKOFLEX, který je navržen, používá nosníky VM 20, nikoliv GT. Součástí systému 

ULMA nejsou ani AW rámy zmíněné na str. 186. 

 Je možné systém ULMA kombinovat se systémem PERI? 

 Také řešení bednění průvlaku uvedené na obrázku 74 neodpovídá řešení, jež 

doporučuje výrobce systému ULMA. Je systém ULMA kombinovatelný s prvky systému 

DOKA? Proč je kombinováno více systémů? 

7. Kontrola výztuže uvedená v kapitole 11.2.4 na str. 202 je nedostatečná. Je uvedena kontrola 

polohy výztuže, ale již nejsou uvedeny měřené odchylky. 

 Jaká je povolená odchylka krytí výztuže? 

 Jaká toleranční třída se na uvedenou konstrukci vztahuje? 

 Popis tolerancí pro kontrolu bednění je také nedostatečný. Co znamená odchylka horní 

hrana ± 10 mm. Byl myšlen horní líc od pomocné výškové úrovně? 

 Popis kontroly v bodě 11.3.5 je také nedostatečný. Kolik vzorků je nutné odebírat, jaká 

je četnost odběru apod.? 

8. Výkres 1.1 – Opravdu se jedná o výkres ZS pro zemní práce? V textové části jsou v této etapě 

řešeny zcela odlišné technologické procesy. Z výkresu není zřejmé, kde se nachází vjezd na 

staveniště, nejsou řádně vyznačeny hlavní staveništní komunikace aj. Výkres je velmi 

nepřehledný. Stejné nedostatky se nacházejí i ve výkresech ZS 1.2 a ZS 1.3. 

9. Dle časového plánu, příloha 2.3, po dokončení spodní stavby následuje 3 měsíční 

technologická přestávka. 

 Z jakého důvodu? Průměrné teploty ve městě Žilina neklesají pod - 5 °C.  

 Činnost č. 48 - Betonáž stropnej konštrukcie – je zahájena v polovině dne a probíhá i ve 

dnech následujících (včetně víkendu), jak budou řešeny pracovní spáry? V textové části 

nejsou zmíněny. To stejné se vztahuje k činnostem č. 118, č. 132, č. 206 apod. 

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:  C / 2 

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


