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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT TEPELNÉHO 
NAPAJEČE V JIŽNÍCH ČECHÁCH 

Autor práce: Bc. Jan Handlí ř 
Oponent práce: Ing. Martin Hejl  

Popis práce: 

Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt tepelného napaječe na trase 
horkovodu mezi Českými Budějovicemi a Jadernou elektrárnou Temelín. Hlavní objekt 
stavby tvoří ocelová hala se zděnou administrativní částí. Halu tvoří ocelová montovaná 
konstrukce opláštěná sendvičovými panely. Administrativní část je jednopodlažní objekt z 
keramického zdiva a plochou střechou. Součástí stavby je i přístupová komunikace s 
parkovištěm. 

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 stránka práce je na vysoké úrovni. Zvolené metody a postupy zpracování považuji 
za vhodné. Při zpracování byly zohledněny platné právní předpisy související s danou 
problematikou i odkazy na použití zdroje. Textová část obsahuje vše podstatné, a to jasnou 
a přehlednou formou. Práce je dobře zpracována i po gramatické a vizuální stránce. 
Předložená práce spl ňuje požadavky uvedené v zadání diplomové práce.  

Připomínky a dotazy k práci: 

Je potřeba ověřit kritická místa dopravní trasy materiálu na ocelovou konstrukci a trasy 
betonu na stavbu. Vzhledem k délce a poloměru otáčení navrženého nákladního automobilu 
a autodomíchávače, které jsou větší než v předchozích případech (autojeřáb, nákladní 
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automobil s návěsným podvalníkem). V případě volby stejné trasy by mohlo dojít ke 
komplikacím vzhledem k příliš malému poloměru některých zatáček. 
 
V rámci výkresu ZS je v legendě vhodné uvést všechny značky, které se vyskytují na 
výkrese a jejich význam (barevné značení a rozvody sítí). Jakým způsobem, a kde budou 
očištěny nákladní automobily před výjezdem ze staveniště? 
 
Jakým způsobem bude prováděna výztuž vrtaných pilot? 
 
Dle časového plánu dojde ke kácení značného množství listnatých stromů (60 ks). Je 
opravdu nutné takto masivní kácení? Jakými předpisy se při návrhu kácení stromů musíme 
řídit? 
 
Finanční srovnání vychází lépe pro podlahu z drátkobetonu. V jakém případě by student 
volil použití dražší verze s KARI sítí? Jaké další průmyslové podlahy by se případně daly 
použít? 
 
Při realizaci podlah z drátkobetonu budou drátky do směsi přidávány již v betonárce, nebo 
až na místě betonáže? Jakými způsoby lze zkontrolovat rozprostření drátků na již 
realizované podlahové desce? 
 
Kde je v položkovém rozpočtu zohledněn autojeřáb? 
 
Jakým způsobem bude řešena nutnost požární vody? 

 
Drobnou připomínkou je nedodržení typologických zásad - předložky na konci řádku. 
Zároveň by bylo vhodnější volit zarovnání textu do bloků a ne doleva. 

Závěr: 

Student ve své diplomové práci prokázal schopnost samostatného uvažování při řešení 
stavebně technologických problémů a odborné znalosti v dané problematice.  
Z technického hlediska student používal soudobé technologie ve výstavbě, použil moderní 
strojní zařízení a materiály.  
Pro vypracování diplomové práce byly použity platné normy, zákony a vyhlášky.  
Student předložil diplomovou práci v požadovaném rozsahu, který mu byl stanoven zadáním 
a přílohou zadání. Student zároveň prokázal, že má dobré znalosti a předpoklady pro řešení 
úloh v dané úrovni obtížnosti a práci tedy doporu čuji k obhajob ě při státních 
závěrečných zkouškách.   
Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce ji 
hodnotím dle ECTS: 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 18. ledna 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


