
 

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

1 / 3 

 

 

 
 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Stavebně technologický projekt Sportovního centra 

v Brně 

Autor práce:  Bc. Peter Kuchta 

Oponent práce:  Ing. Václav Venkrbec 

Popis práce: 

Předložená diplomová práce je zaměřena na řešení stavebně technologické přípravy objektu 
sportovního objektu v Brně. Práce obsahuje části: Technická zpráva ke stavebně 
technologickému projektu, koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, 
časový a finanční plán stavby, studie realizace hlavních technologických etap, projekt zařízení 
staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, časový plán hlavního stavebního 
objektu, technologický předpis pro spodní hrubou stavbu, kontrolní a zkušební plán kvality 
pro piloty a další části dle přílohy zadání, které bylo předáno autorovi 31. 3. 2020 vedoucí 
práce, kterou je Ing. Yvetta Diaz. Jako podklad slouží převzatá část projektové dokumentace 
na základě písemného souhlasu oprávněné osoby. 

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. Je možno konstatovat, že student přistupoval k řešení zadaného úkolu komplexně jak po 
stránce obsahové, tak odborné. 
ad 2. Zvolené metody a postupy zpracování považuji za vhodné. Drobné připomínky jsou 
uvedeny dále v posudku. 
ad 3. Práce je v souladu s platnými technickými normami a dalšími legislativními předpisy. 
Reference jsou v práci obsaženy formou bibliografických citací. 
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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. Studie hlavních technologických etap 
Str. 15 – Je uvedeno hutnění na hodnotu 50MPa. Jedná se o charakteristiku E,def? Pokud ano, 
na jaké větvi zatěžovacího diagramu je navržená hodnota? 
 
Kap. Širší vztahy dopravních tras 
Jaké jsou limitní parametry pro nadrozměrnou dopravu? Byla doprava vrtné soupravy 
posouzena? 
 
Kap. 6. Projekt zařízení staveniště 
Str. 85 – Jaká ČSN norma ustanovuje uvedenou tabulku závislosti průměru potrubí na 
průtoku? Postrádám uvedení zdroje. 
 
Str. 86 – tabulka odpadů – opravdu je možné odvézt nebezpečný odpad na skládku? 
Vysvětlete jak musejí být na staveništi dokumentovány likvidace nebezpečných odpadů? 
 
Str. 93 – Kapitola je totožná jako na str 6. a str. 145. Kapitola mohla být zkrácena nebo 
uvedena pouze jednou. 
 
Str. 97 – Je definice betonu pro základového podkladního betonu C20/25 dostatečná? 
V ostatních definicích betonů postrádám parametr obsah vzduchu – vysvětlete limitní hodnoty 
a souvislosti. Jak se obsah vzduchu v čerstvé betonové směsi zjišťuje? 
 
Str. 109 až 110 – Pokud nejsou obrázky vlastní práce, je nutné uvést zdroj (vč. podkladové PD). 
 
Kap. 8 Kontrolní a zkušební plán pro piloty 
Str. 140 – kap. 9.2.9. – U ošetřování betonu by bylo vhodné stanovit třídu 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. 
 
Str. 141 – Jak se provádí nedestruktivní zkouška integrity pilot? Postrádám tuto zkoušku v KZP. 
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Str. 141 kap. 9.3.2. – Kolik zkušebních krychlí je nutno vyhotovit na staveništi pro pozdější 
zkoušku pevnosti vhledem k počtu průkazných zkoušek pro odbednění a finální pevnost 
(28dnů) konstrukce? Podle jaké normy se provádí tato zkouška? 
 
Výkresová část a přílohy 

P4.1 Zařízení staveniště pro piloty 
- Jak bude chráněn elektro kabel v blízkosti vjezdu na staveniště? 
 
P3.2 Časový a finanční plán 
Postrádám způsob výpočtu doby trvání a základní charakteristiky v tabulkové části 
(produktivitu, počet M.J., počet pracovníků aj.) Není tedy zřetelné, zda doba trvání byla 
stanovena metodou naturální (z normy času) nebo finanční (se zohledněním produktivity)? 
 
P6.1 Položkový rozpočet stavby 
- Jak byly stanoveny náklady na rozpočtové díly, kalkulovány jako kus či komplet (např. 
Kotelny, Strojovny, Elektromontáže, Vzduchotechnika apod.)? 
- Náklady na ZS jsou stanoveny jako soubor. Bylo ověřeno, zda je navržený rozsah staveniště 
možné dodržet za tyto empiricky stanovené náklady? 
 

Závěr: 

Autor Bc. Peter Kuchta vytvořil práci rozsahem na dobré úrovni a splňuje všechny body zadání 
práce. Práce je dobře zpracována z hlediska technického řešení. Práce je zpracována 
podrobně a do odpovídajících detailů. Výkresová část splňuje veškerá kritéria pro vybrané 
části stavebně technologického projektu včetně přehledných výkresů. Autor prokázal, že je 
schopen 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:  27. ledna 2021      Ing. Václav Venkrbec 


