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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Stavebně technologický projekt výstavby tenisové haly v 

Uherském Brodě 

Autor práce:  Bc. Roman Něnička 

Oponent práce:  Ing. Václav Venkrbec 

Popis práce: 

Předložená diplomová práce je zaměřena na řešení stavebně technologické přípravy objektu 
sportovního objektu v Brně. Práce obsahuje technickou zprávu, návrh strojní sestavy 
potřebnou k realizaci objektu, posouzení dopravních tras strojů a mechanizací z hlediska 
průjezdnosti komunikací, časový a finanční plán stavby, řešení zařízení staveniště, návrh 
objektů zařízení staveniště a posouzení ekonomických nákladů na provoz staveniště, plán 
zajištění materiálových zdrojů pro výstavbu, technologický předpis ploché střechy, kontrolní a 
zkušební plán kvality 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. Chybí četné uvedení zdroje 
obrázků. 
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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.1 Průvodní zpráva  
Jedná se o kompletní převzetí z podkladů – viz reference? Pokud ano, nepovažuji za vhodné 
takto navyšovat text DP (celkem 9 stran) nepůvodním textem autora. 
 
Kap. 2 Souhrnná technická zpráva 
Dtto Kap. 1, (celkem 24 stran) 
 
Kap. 3. Širší vztahy dopravních tras 
Jaké parametry je nutno prověřit pro každý zájmový bod z hlediska nadměrné přepravy? 
 
Kap. 4. Časový a finanční plán 
Str. 62 – V bilanci pracovníků se nacházejí extrémy – bylo s nimi počítáno s návrhem dimenzí 
zázemí staveniště. Uveďte způsob výpočtu. 
 
Kap. 6. Technická zpráva zařízení staveniště 
Str. 98 – V kapitolách definující zpevněné plochy postrádám předepsanou míru zhutnění 
(např. Edef,2 [MPa]). Která norma ustanovuje danou zkoušku pro in-situ zkoušení? 
 
Str. 103 – Jaká ČSN norma ustanovuje uvedenou tabulku závislosti průměru potrubí na 
průtoku? Postrádám uvedení zdroje. Je uvedena navržená dimenze vody pro staveniště o 
průměru potrubí DN 80. Je tato dimenze v okolí staveniště k dispozici? Jak konkrétně bude 
staveniště napojeno? Definujte přípojný bod. Bylo uvažováno i s vodou pro protipožární účely 
staveniště? Jak se dimenzuje s ohledem na požární zatížení a stupeň požární bezpečnosti 
staveniště? 
 
Kap. 7. Stroje a mechanismy 
Jak budou dopraveny stroje na pásových podvozcích? Není uveden způsob dopravy. 
 
Kap. 10 Technologický předpis pro realizaci ploché střechy 
Str. 156 – Není uveden zdroj obrázků. 
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Výkresová část a přílohy 

11 Časový plán  
- U položky č. 20 (Výztuž pilot betonovaných do země) je uveden souběh 4 pracovních čet. 
Obhajte, zda-li je to možné z hlediska pracovní fronty a navržených mechanismů. 
 
13 Zařízení staveniště 
- Jak bude zajištěn provoz staveniště – vysvětlete co je a co není oploceno a jak zajistíte 
bezpečnost jak interních pracovníků, tak třetích osob? 
- K zázemí ZS (č. 1 až 4) je přístup přes skladovací plochu. Bude možný přístup při plném 

využití skládky? 
 
24 Kontrolní a zkušební plán 
- u kontrol, prováděných měřením postrádám uvedení měřícího parametru (vč. tolerance, 
přípustné odchylky apod.) 

Závěr: 

Autor Bc. Roman Něnička 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 


