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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Přístavba objektu pro tělesnou a taktickou přípravu v Brně – 

stavebně technologický projekt 

Autor práce: Bc. David Štípa 

Oponent práce: Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. 

Popis práce: 

Předložená diplomová práce se zabývá realizací stavebně technologického projektu přístavby 

objektu v areálu sportovního klubu Policie ČR v Brně. Jedná se o zděný objekt kombinovaný 

s montovanými železobetonovými sloupy a stropními panely Spiroll. Objekt je založen na 

základové desce podporované piloty a zastřešen plochou vegetační střechou. Pozemek se 

nachází v záplavovém území. 

Diplomová práce obsahuje studii realizace hlavních technologických etap, časový a finanční 

plán stavby, technologický předpis na montáž prefabrikovaných železobetonových stropů a 

technologický předpis pro zemní práce. Oba předpisy jsou doplněny o návrh strojních sestav. 

Další částí práce je položkový rozpočet, časový plán hlavního stavebního objektu, projekt 

zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plán pro zemní práce a plán BOZP. 

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.: 

ad 1. Odborná úroveň diplomové práce je na dobré úrovni a z práce je patrné, že student se 

v dané problematice orientuje. Znalosti, které diplomant zhodnotil ve své závěrečné práci 

odpovídají znalostem studenta navazujícího magisterského studia oboru Realizace staveb. 

Technické řešení je podpořeno jak ekonomicky, tak i z hlediska časové náročnosti a 

proveditelnosti.  
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ad 2. Zvolené metody a postupy považuji za vhodné. V práci postrádám studii hlavních 

technologických etap. 

ad 3. Student zpracoval DP v souladu s platnými technickými normami a legislativními předpisy 

pro výstavbu a bezpečné provádění prací.  

ad 4. Práce je vypracovaná na dobré odborné i grafické úrovni. Formální úprava odpovídá 

platné směrnici VUT v Brně pro vzhled vysokoškolských závěrečných prací. Odkazy na přílohy 

v textové části by mohly být konkrétnější. Nejsou uvedeny zdroje obrázků. 

Ad 5. Zadání bylo splněno ve všech bodech přílohy k zadání. Jako specializace byl vybrán 

položkový rozpočet a plán BOZP. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Po podrobném prostudování práce mám následující připomínky a dotazy. 

Textová část 

- Ve své práci řešíte na straně 30-42 Plán organizace výstavby. Kdo a kdy jej zpracovává? 

- Jedná se o přístavbu objektu, jak jste řešil hluk ze stavební výroby? 

- Stavba leží v záplavové oblasti. Co by měl řešit protipovodňový plán? 

- V bodě 15 na straně 42 a 43 uvádíte předpisy a normy, které mají být po dobu provádění 

dodržovány, ale ne všechny jsou platné – např. Zákoník práce č. 65/1965 Sb. byl 

nahrazen zákonem č. 262/2006 Sb. v aktuálním znění a zákon o odpadech č. 185/2001 

Sb. byl nahrazen zákonem č. 541/2020 Sb. 

- Jak zajistíte dopravu velkoprůměrové vrtné soupravy o hmotnosti 47 tun na staveniště? 

Kdo zajišťuje povolení? 

- Proč v technologickém předpise pro zemní práce na str. 102-104 popisujete obecné 

zatřídění zemin? Kdy se řeší zeminy pro zakládání? 

- V technologickém předpise pro zemní práce na str. 105 uvádíte, že stavební jámy 

zasahují pod hladinu spodní vody a musíme je odvodňovat, ale v položkovém rozpočtu 

stavby čerpáni vody neuvažujete. Vysvětlete, jak výkopy zajistíte proti nastoupání vody 

do výkopu. 

 

Přílohy 

Výkres A.1 – Zařízení staveniště 

- Oplocení zařízení staveniště: Není stávající areál policie oplocen? Není možné část 

stávajícího oplocení využít? 

- Vysvětlete, kde se na výkrese ZS nachází sociální a provozní centrum ZS, které zmiňujete 

v bodě 10 na str. 35. Kde jsou umístěny šatny pro pracovníky a hygienické buňky? V části 

POV v bodě 10 na str. 35 zmiňujete, že stávající objekty nebudou pro potřeby staveniště 

využívány. 

- Jak je zajištěno čištění vozidel před výjezdem ze staveniště? 

 

A.6 Harmonogram 

- Vysvětlete, jak jste dospěl v časovém plánu k délce trvání jednotlivých procesů, když 

v harmonogramu není uveden objem prací ani množství pracovníků. 
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A.13 Rozpočet vč. výkazu výměr 

- Vysvětlete, kde jste získal podklady pro výpis prvků, jejich množství a nacenění např. 

v díle 748 a 21-M Elektromontáže. Rozsahem je to práce specialisty elektro. 

 

A.15 Řešení bezpečnosti práce 

- V uvedeném dokumentu jsem nenašla, jak řešíte práce ve výškách při montáži stropů a 

střechy – vysvětlete.  

Závěr: 

Z hlediska obsahové a odborné úrovně lze přístup studenta k vypracování diplomové práce 

hodnotit jako nevyvážený. Některé části práce jsou zpracovány do velkých podrobností a např. 

harmonogram výstavby není podložen žádným výpočtem. S ohledem na skutečnost, že se 

jedná o přístavbu objektu, bych uvítala v práci hlukovou studii nebo alespoň slovní popis řešení.  

Předložená diplomová práce je zpracovaná na dobré úrovni. Svým rozsahem práce splňuje 

požadavky uvedené v zadání. Bc. David Štípa ve své práci prokázal schopnost samostatného 

řešení stavebně technologických problémů. 

Po zvážení rozsahu, tématu, kvality a míry splnění zadání doporučuji práci k obhajobě a 

hodnotím ji známkou: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

 

Datum:  26. ledna 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


