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Oponent práce:             Ing. Yvetta Diaz 

Popis práce: 

Tato diplomová práce je zaměřena na zpracování vybraných částí stavebně technologického 

projektu objektu novostavby výrobní haly ve Starém Městě. Student se zaměřil na vypracování 
grafických schémat postupu zemních prací a pilotáže, vypracoval položkový rozpočet stavby 
pomocí programu  Buildpower S, dále návrh strojní sestavy hlavních stavebních strojů, posouzení 

jeřábu včetně ekonomického vyhodnocení, koordinační situaci stavby a řešení dopravních tras, 
časový a finanční plán stavby, hlavního objektu, nasazení pracovníků. Diplomová práce dále 
obsahuje projekt zařízení staveniště včetně technické zprávy a výkresů ZS pro spodní stavbu, 
hrubou vrchní stavbu a dokončovací práce včetně schémat pilotáže a zemních prací, technologické 

předpisy jsou zpracovány pro bourání, zemní práce a základy, pro ně následně student vypracoval 
kontrolní a zkušební plán, dále je zde posouzen vliv výstavby na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci a zpracován plán BOZP , dále certifikační systém LEED 2009 pro zadanou stavbu. Jako 

specializované zadání vypracoval student Areálové komunikace a zpevněné plochy včetně 
výkresové části – situace bourané komunikace, nové komunikace a řezy.  

 

 

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.: 

 
Práce je jak z technologického, tak i ekonomického hlediska zpracována ve velmi dobré kvalitě.  

Při jejím vypracování byly použity aktuální platné právní předpisy a související technické 
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normy. Po formální i grafické stránce je práce zpracována velmi pěkně a podrobně. Práce splňuje 

beze zbytku požadavky zadání. 

 

Připomínky a dotazy k práci: 

Textová část  - str. 22 proč provádíte penetraci betonu materiál Mapex- o jaký materiál se jedná – 

v sortimentu Mapei jsem nenašla a především proč napouštíte beton před položením geotex.a 

fóliové izolace ? 

v materiálu pro konstrukce PD uvádí  pro tř. betonu žb sloupů C 25/30 ? , taktéž pro žb stropy, 

stěny je stejný beton, měl jste k dispozici stavebně konstrukční řešení – ověřoval jste 

str.34 – parotěsná vrstva střechy je z Bitagitu s AL fólií, proč ?? 

střechy – jak se lepí asfaltový pás na OSB ??? 

Rozpočet – oddíl 712  - není položka na úpravu desek OSB před natavením asf.pásu 

oddíl 63 – spádový lehčený beton uvedený ve skladbách střechy není v rozpočtu 

Ve VRN jsem nenašla IČD, kolik se obvykle dává a co tato částka zahrnuje ? 

Závěr: 

Student prokázal v této práci velmi dobrou schopnost samostatného řešení stavebně 

technologických problémů. Předložená práce svým rozsahem a způsobem zpracování velmi dobře 

splňuje požadavky uvedené v zadání diplomové práce. Přílohy jsou celkově přehledné a velmi 

pečlivě zpracované. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  21. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 

 

             Ing. Yvetta Diaz 


