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Posudek oponenta diplomové práce 
Název práce: Příprava realizace rezidence Bučovických teras 

Autor práce: Bc. Michal Loukota 
Oponent práce: Ing. Ivo Rotrekl 

Popis práce: 

Ke zpracování posudku mi byla předložena diplomová práce Bc. Michala Loukoty. 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 – dimenzování, umístění, doprava na 

staveniště, montáž, dosahy, časové nasazení, zdroj a odběr energie, bezpečnostní opatření 
7. Časový plán hlavního stavebního objektu – technologický normál a časový harmonogram 
8. Plán zajištění materiálových zdrojů pro hrubou stavbu hlavního stavebního objektu 
9. Technologický předpis pro monolitické stropní konstrukce 
10. Kontrolní a zkušební plán kvality pro monolitické stropní konstrukce 
11. Jiné zadání: 

- Schéma postupu prací 
- Vybrané detaily 
- Bednění monolitické stropní konstrukce 
- Celkové náklady projektu 
- Propočet stavebních objektů 
- Rozpočet Hlavního stavebního objektu 
- Ekonomická rozvaha bednění monolitické stropní desky 

12. Specializace z oblasti: 
- Technologický předpis pro vsakovací nádrž 

 - Schéma vsakovací nádrže 
 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 

- Návrh požadavků vybraných kreditů certifikačního systému LEED 2009 CORE&Shell 
- Hluková studie pro zemní práce 
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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.: 
Po přečtení studentovi práce mohu konstatovat, že student přistoupil k řešení zadaného úkolu 
komplexně a svědomitě vypracoval rozsáhlou 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 rozsáhlá, jednotlivé sekce jsou sepsány podrobně a obsáhle, včetně navazujících a 
doplňujících informaci. Struktura práce je 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, svým rozsahem obsahují nadměrné 
množství informací, včetně rozpracování nadstandardních podrobností. 

Student splnil zadaní v rozsahu stanoveném a dle jeho návrhu je možno stavební projekt 
realizovat. 

Upozorňuji, že níže 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: 
- P.4 - P.7 Výkresy ZS 

- Objasněte rozvod staveništní vody v jednotlivých etapách, především s ohledem na ošetřování 
monolitických konstrukcích a zásobování vodou z cisteren, nebo rozvodu vody hadicemi po 
staveništi při manipulaci s těžkou technikou.  

- P.10 Detail atiky 
- Zateplení nadpraží okna s nepřiznanou žaluzii není nakresleno v měřítku. Odůvodněte použití 
10mm/100mm (popis/kóta) aerogelu-spaceflot a důvod návrhu PIR izolace přes kastlíky žaluzii 
v tloušťce 50mm 

- P.15 Bednění monolitické konstrukce 
- V jednotlivých sekcích jsou vynechány otvory instalačních šachet, jakým způsobem je řešena 
bezpečnost v těchto místech, existuje nějaké zjednodušení? 
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Závěr: 

Student Bc. Michal Loukota 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………………………………… 


