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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Název práce: Stavebně technologický projekt polyfunkčního domu na Cihlářské 

ulici v Brně 

Autor práce: Bc. Tomáš Kaman 

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

Popis práce: Předložená diplomová práce se zabývá zpracováním stavebně 

technologického projektu novostavby polyfunkčního domu při ulici Cihlářská v Brně. 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 uspokojivá a zvolené metody a postupy řešení zcela odpovídají 

znalostem studenta 2. ročníku magisterského studia VUT FAST. Velmi negativně hodnotím práci 

autora s odbornou literaturou, kdy ani jeden zdroj nebyl uveden v souladu s požadavky ČSN 

ISO 690. 

Z hlediska technického a ekonomického posouzení neshledávám v práci závažné chyby, při 

jejím vypracování byla projevena snaha zohlednit platné právní předpisy a s problematikou 

související noremní ustanovení. Po formální i grafické stránce je práce zpracována dobře. 

Požadavky zadání práce byly splněny. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. V TZ je na str. 14 uvedeno, že: „se jedná o výstavbu bytového domu s byty velikosti …“. Jedná 

se tedy o polyfunkční dům, jak je uvedeno v názvu práce, nebo o bytový dům? 

2. V kapitole 2. jsou navrženy a popsány dopravní trasy. Byly všechny tyto trasy posouzeny 

(viz trasa v podkapitole 2.2.2)?  
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3. Na str. 71 je popsáno ‚Sociálně správní zařízení staveniště‘. Jedná se o prostory, které jsou 

umístěny v suterénu stávajícího objektu? Prosím, v rámci obhajoby doplňte bližší 

informace, z uvedeného textu není zřejmé, kde se uvedené kanceláře nacházejí. Současně 

doplňte informaci o počtu pracovníků, pro něž bylo zázemí stavby dimenzováno, tato 

informace v DP zcela chybí. 

4. Na str. 76 je uvedena tabulka s druhy odpadů, jež vzniknou v průběhu výstavby. Popis 

likvidace je nedostatečný, chybí bližší specifikace místa či odpovědné osoby/firmy, kde 

bude odpad likvidován.  

5. Na str. 98 je uvedeno značení oceli R 10 505, prosím, uveďte platné označení. 

6. Na str. 123 je uvedena vyhl. č. 268/2009 Sb., jedná se o aktuální znění? 

7. Ani u jednoho použitého obrázku nebyl uveden zdroj v souladu s ČSN ISO 690! 

8. Příloha 01 NEOBSAHUJE koordinační situaci stavby, jak je uvedeno v jejím názvu. Popište 

informace, které musí obsahovat koordinační situace. 

9. Pro jakou fázi výstavby je zpracován výkres zařízení staveniště? Proč nebyl výkres ZS 

zpracován alespoň pro etapy uvedené na str. 43 textové části DP? 

10. Je nutné, aby byl autojeřáb umístěn za oplocením – viz příloha 05? Kam byly přemístěny 

objekty popsané v příloze 04? 

11. V příloze 06 se NENACHÁZÍ časový plán hlavního stavebního objektu, jedná se pouze o ČP 

hrubé stavby. 

Závěr: 

Autor práce prokázal schopnost samostatného řešení dílčích stavebně technologických 

problémů. Předložená práce rozsahem zpracování splňuje požadavky uvedené v zadání 

diplomové práce.  
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