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Pro NSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Výukový pavilon 2. LF Univerzity Karlovy v Praze – stavebně 
technologický projekt 

Autor práce: Bc. PAŠTIKA MARTIN 
Oponent práce: Ing. MICHAL NOVOTNÝ, Ph.D. 

Popis práce: 

V předložené diplomové práci (dále jen DP) je řešeno následující: 
Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, situace stavby se širšími vztahy dopravních 
tras, časový a finanční plán stavby – objektový, bilance pracovníků, studie realizace hlavních 
technologických etap stavebního objektu, projekt zařízení staveniště – technická zpráva ZS, 
výkresová dokumentace, časový plán budování a likvidace objektů ZS, ekonomické vyhodnocení 
nákladů na ZS, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů – dimenzování, umístění, doprava 
na staveniště, montáž, dosahy, časové nasazení, zdroj a odběr energie, časový plán hlavního 
stavebního objektu, plán BOZP se zaměřením hrubou vrchní stavbu, technologický předpis pro 
monolitické konstrukce (bílá vana, svislé a vodorovné konstrukce) včetně KZP a podrobného popisu 
operací prováděných kontrol. V jiných zadáních pak bylo řešeno ekonomické posouzení variant 
stropního bednění, výkres bednění stropu pro jeden pracovní záběr, položkový rozpočet vybraných 
etap hrubé stavby hlavního objektu s výkazem výměr. DP byla zpracována na základě poskytnuté 
projektové dokumentace a přílohy zadání DP. Vedoucím práce byl Ing. Václav Venkrbec. 

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) Student přistupoval k řešení DP komplexně, jak po stránce obsahové, tak odborné. 
ad 2) Zvolené metody a postupy zpracování považuji za vhodné. Některé části mohly být podrobnější.  
ad 3) Práce je v souladu s platnými technickými normami, legislativními předpisy a odbornou 
literaturou. U některých norem by měl být odkaz na nejnovější novelizaci. V seznamu zdrojů není 
vhodné uvádět jako název zdroje „404 Bad request“. 
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ad 4) Textová část práce je dostatečně obsáhlá, jasná a po stylistické stránce víceméně v pořádku. 
Po grafické stránce je práce na dostatečné úrovni a nemám zásadní výhrady. Formální úprava 
a řazení DP odpovídá platné směrnici VUT v Brně pro vzhled VŠKP.  
ad 5) Zadání bylo splněno dle vedoucím definované přílohy zadání v dostatečném rozsahu.  

Připomínky a dotazy k práci: 
Textová část: 

 str. 30 - uvádíte určenou výšku soupravy 4,3m, ve vyhlášce je uveden limit 4,0m a tvrdíte, 
že souprava vyhovuje - chyba. Jaké organizace byste kvůli nadrozměrné dopravě na trase 
musel oslovit mimo uvedených? 

 str. 66 - v tabulce návrh kontejnerů uvádíte u etapy III. 30 pracovníků - při užití 1,25m2 
na pracovníka vám výpočty nesedí - jak bylo vypočteno? 

 str. 69 nahoře - uvádíte předepsanou hodnotu Edef,2 = 45 MPa - z čeho vycházíte? 
 str. 82+84 - při návrhu sklápěcích nákladních automobilů čísla zaokrouhlujete dolů 

s uvedením ekonomické úspory - vysvětlete. 
 str. 106 - kladně hodnotím zpracování plánu BOZP 
 str. 141 - uvádíte vložení "pěnové kročejové izolace" do místa uložení schodiště – o jaký 

materiál se jedná? 
Výkresová část: 

 P.1 - postrádám legendu čar. Máte někde blíže popsáno složení tabule "Pozor stavba"? 
 P2.1 - měsíční náklady SO 01 jsou ve všem měsících stejné - bude toto rozložení při realizaci 

stavby možné? 
 P.3 - jaká je spádovistost terénu? Ve výkresech postrádám vrstevnice. 
 P3.1 - jak je vedena modrá část vodovodu na hraně stavební jámy? Následná provizorní 

fialová část vodovodu ke kontejnerům vede přes staveništní komunikaci - jak je uložena? 
 P4.2 - pata jeřábu je při jeho montáži na hraně výkopu - jak je ošetřeno riziko kolapsu svahu výkopu?  
 P4.2 - proč jste nepoužil výložník délky 47,5m, když nejvzdálenější břemeno jste určil 

ve vzdálenosti 47m? 
 P5 - nebylo by možné použít menší čerpadlo vzhledem ke křivkám posouzení čerpadla? 
 P7 - jak dlouho po betonáži stropu 4NP provádíte penetrace podkladu? Jakým materiálem? 

Jaký výrobce uvádí limit vlhkosti podkladu pro aplikaci materiálu? Stejná otázka platí i pro  
ihned následně prováděné asf. pásy. 

 P7 - jakým způsobem jsou připevněny asfaltové pásy na minerální izolaci (pol. 154/155)? 
 P9 - v tomto stropu nejsou jiné prostupy než zakreslené dva velké ve středu půdorysu? Jak 

jsou podepřeny šrafované dořezy jdoucí ve směru podpůrných nosníků na okrajích? 

Závěr: 

Diplomant splnil všechny body zadání práce určené vedoucím DP v dostatečném rozsahu. Práce je zpracována 
relativně podrobně a do požadovaných detailů. Výkresová část splňuje kritéria pro vybrané části stavebně 
technologického projektu – za drobný nedostatek lze považovat zhotovení výkresu bednění stropu – desek – 
jen na jednu místnost. Výkres však dokazuje, že autor problematice rozumí a základní principy návrhu ovládá. 
Autor prokázal, že je schopen samostatně řešit problémy realizace staveb a své znalosti aplikovat do reálných 
výstupů. Pro zpracování DP byly použity platné zákony, vyhlášky a normy. 

 

Po zvážení rozsahu, tématu, kvality a míry splnění zadání předložené práce ji doporučuji 
k obhajobě před komisí Státních závěrečných zkoušek. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 27.1.2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


