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Posudek oponenta diplomové práce 
Název práce: Příprava realizace rozhledny Kelčský Javorník, Rajnochovice 

Autor práce: Bc. Kamil Vokurek 
Oponent práce: Ing. Ivo Rotrekl 

Popis práce: 

Ke zpracování posudku mi byla předložena diplomová práce Bc. Kamila Vokurka. Dle přílohy zadání 
diplomové práce měly být zpracovány následující části stavebně technologického projektu: 

1. Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu 
2. Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
3. Časový a finanční plán stavby – objektový 
4. Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu 
5. Projekt zařízení staveniště – výkresová dokumentace pro dvě etapy, časový plán budování 

a likvidace objektů ZS, ekonomické vyhodnocení nákladů na ZS 
6. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 
7. Časový plán hlavního stavebního objektu – časový harmonogram 
8. Plán zajištění materiálových zdrojů pro ocelovou konstrukci 
9. Technologický předpis pro montáž Žb základovou patku, ocelovou a dřevěnou konstrukci 
10. Kontrolní a zkušební plán kvality 
11. Jiné zadání: 

- Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
- Schéma systémového bednění základové a nadzemní části konstrukce 
- Schéma výstavby základové a nadzemní části konstrukce 
- Plán pravidelné údržby konstrukčních prvků pro zvýšení celkové životnosti stavby 
- Vybrané stavebně technologické detaily 

12. Specializace z oblasti: 
- Variantní stavebně technologické řešení zdroje elektrické energie pro napájení 

světelného signalizačního zařízení nezbytného pro bezpečnost v letecké dopravě 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 
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4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 
Po přečtení studentovy práce mohu konstatovat, že student přistoupil k řešení zadaného úkolu 
komplexně a vypracoval ucelenou práci jak po stránce obsahové, tak odborné. Práce je zpracována 
s ohledem na technické a i technologické požadavky a splňuje požadavky technologického projektu 
bez nedostatků. 

Textová část je dostatečně obsáhlá, struktura práce přehledná a logický navazující. Po formální 
stránce se student v práci nedopustil žádných zřejmých vad. Výkresová část splňuje požadavky 
stavebně technologického projektu pro stavební praxi bez výhrad. Po grafické stránce jsou přílohy 
zpracovány přehledně a dle standardních zvyklostí. 

Rozsahem student splnil zadaní v plném rozsahu a dle jeho návrhu je možno stavební projekt 
realizovat.  

Upozorňuji, že uvedené připomínky jsou pro výsledné hodnocení práce subjektivní a jejich účelem 
je především upozornit studenta na možná prohloubení jeho znalostí. 

 
Připomínky a dotazy k práci: 

- 4. Technická zpráva zařízení staveniště 
- Jsou dostatečně dimenzovány plochy staveniště pro návoz a uložení ocelových prvků při výstavbě dřevo-
ocelové konstrukce v jednotlivých fázích? 

- 7. TP montáž nadzemní konstrukce a P.3. výkres ZS 
- Práce z teleskopické plošiny v průběhy výstavby bude s ohledem na technologické detaily probíhat z více 
pozic.  Ověřte prosím, že je možné z prostoru ZS provést montáž ve všech detailech? 

- P.6 Časový harmonogram 
- Jakým způsobem jsou v harmonogramu zaneseny rezervy, o kterých píšete v bodě 1.1.5 Studie realizace a 
jaká je jejich předpokládaná délka. 
- Jakým způsobem jsou počítány doby trvání práce, chybí zde technologický normál. 

-  P.2 a P.3 Výkresy ZS 
- V jakém prostoru je myšleno otáčení vozidel na ploše ZS? Při betonáži patky o objemu cca 40m2 bude na 
staveništi čekat připravený auto-domíchávač s čerstvou betonovou směsí, jakým způsobem bude probíhat 
organizace dopravy? 
- Jakým způsobem jsou likvidovány znečištěné vody po omytí vozidel na staveništi? 

- P.8 Položkový rozpočet 
- Jakým způsobem jsou oceněny VN a ON v provázanosti na výpočet ceny zařízení staveniště v části 4) 
Technická zpráva zařízení staveniště? 
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Závěr: 

Student Bc. Kamil Vokurek prokázal, že svoje znalosti je schopen aplikovat na reálných 
případech, přičemž je schopen uplatnit moderní technologie a pracovní postupy. Po 
zvážení rozsahu, kvality a míry splnění požadavků doporučují Diplomovou práci k náležité 
obhajobě před komisí Státních závěrečných zkoušek a hodnotím jí: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  27. ledna 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


