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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Stavebně technologický projekt výrobní haly v Hodějicích 

Autor práce:   Bc. Anna Koudelková 
Oponent práce:  Ing. Václav Venkrbec 

Popis práce: 

Předložená diplomová práce je zaměřena na řešení stavebně technologické přípravy stavby výrobní 
haly. Práce obsahuje položkový́ rozpočet s výkazem výměr, časový plán, plán BOZP, návrh 
zásobování stavby a posouzení dopravních tras, byly vybrány hlavní stavební mechanismy a 
posouzeny varianty hlavních stavebních mechanismů, kontrolní a zkušební plány. Pro celou stavbu 
byla vypracována průvodní a technická zpráva, stavebně technologická studie, certifikace 
udržitelnosti systémem LEED 2009 a další části dle přílohy zadání, které bylo předáno autorce 31. 3. 
2020 vedoucí práce, kterou je Ing. et Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. Jako podklad slouží převzatá 
část projektové dokumentace na základě písemného souhlasu oprávněné osoby. 

Hodnocení práce: 

 

Vý
bo

rn
é 

Ve
lm

i d
ob

ré
 

Do
br

é 

N
ev

yh
ov

uj
íc

í  
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. Je možno konstatovat, že v práci bylo přistupováno k řešení zadaného úkolu komplexně jak 
po stránce obsahové, tak odborné. Podrobné připomínky jsou uvedeny dále. 
ad 2. Zvolené metody a postupy zpracování považuji za vhodné. Drobné výtky jsou uvedeny viz 
připomínky. 
ad 3. Práce je v souladu s platnými technickými normami a dalšími legislativními předpisy. 
Reference jsou v práci obsaženy formou bibliografických citací. Nutno dodat, že z většiny pouze 
online zdroje. Vhodnější by byla odborná recenzovaná literatura. 



 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

2 / 3 

ad 4. Textová část práce je obsáhlá, jasná, přehledná a po stylistické stránce dobře čtivá s drobnými 
gramatickými chybami. Po grafické stránce nemám k práci výhrady. Formální úprava odpovídá 
platné směrnici VUT v Brně pro vzhled vysokoškolských závěrečných prací. 
ad 5. Zadání bylo splněno ve všech bodech přílohy zadání, definovaného vedoucím diplomové 
práce. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Po podrobném prostudování práce mám následující připomínky a dotazy. Zdůrazňuji, že následující 
připomínky a metrika jejich hodnocení jsou de facto subjektivním názorem na základě osobních 
zkušeností oponenta, však nikoliv názorem podjatým. 
 
Textová část 
Kap. Souhrnná technická zpráva 
Str. 37 – bod h) se ptá na množství produkovaných odpadů, avšak tabulka žádné množství 
neobsahuje. 
 
Kap. Technická zpráva zařízení staveniště 
Str. 88 + 91 – V kapitolách definující zpevněné plochy postrádám předepsanou míru zhutnění 
(např. Edef,2 [MPa]). Která norma ustanovuje danou zkoušku pro in-situ zkoušení? 
 
Kap. Technologický předpis pro provádění prefabrikovaného nosného skeletu haly 
Str. 103 – Jaké vázací prostředky budou pro různé prefabrikované prvky použity? 
Str. 105 – Jaká jsou omezení při uvedené hodnotě větru o rychlosti nad 8 m/s (síla větru 5 stupňů 
Beaufortovy stupnice)? Zastavení prací bych volil až při silném větru nad 11 m/s. 
Str. 107 až 108 – Jaká je doba ošetřování zálivkové malty? Doporučuji stanovení dle třídy ošetřování 
jako procentní hodnotu finální pevnosti betonu dle Tabulky 4 normy ČSN EN 13670. Případně 
stanovte časový údaj dle tabulek F.1 až F.3 totožné normy. 
 
Kap. Technologický předpis pro betonovou podlahy se vsypem 
Str. 119 – z jakých podkladů byly stanoveny doby pro možné zatěžování podlahy? 
 
Kap. Návrh strojní sestavy 
Str. 154 – Proč bylo zvoleno rypadlo na pásovém podvozku? 
Str. 161 – Montážní plošina – bude stačit pouze jeden kus plošiny např. pro montáž vazníků? 
 
Výkresová část 
Výkres č. P4 – Zařízení staveniště 
- Zpevněná plocha zaujímá téměř celou plochu pozemku – je to nezbytně nutné např. i v severní 
části pozemku? 
- Vysvětlete účel zábradlí výšky 1,1m. Naznačená pozice je diskutabilní. 
- Jak bude zachycena voda v rámci čistící zóny (ČZ) a jak s ní bude dále nakládáno? 
- Není zřejmé, jak budou chráněny inženýrské sítě? 
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Závěr: 

Autorka Bc. Anna Koudelková vytvořila práci rozsahem v rámci současných běžných standardů 
diplomových prací a zároveň splňuje všechny body zadání práce. Práce je dobře zpracována z 
hlediska technického řešení, je zpracována podrobně a do odpovídajících detailů. Výkresová část 
splňuje veškerá kritéria pro vybrané části stavebně technologického projektu včetně přehledných 
schémat. Autorka prokázala, že je schopna samostatně řešit problémy a znalosti aplikovat do 
reálných výstupů. 
 
Po zvážení rozsahu, tématu, kvality a míry splnění zadání v souladu s dosaženou odborností 
předložené práce ji doporučuji k náležité obhajobě před komisí Státních závěrečných zkoušek a 
hodnotím ji známkou dle European Credit Transfer System. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  24. ledna 2021      Ing. Václav Venkrbec 

 


