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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Název práce: Bytový dům v Hradci Králové – stavebně technologický projekt 

Autorka práce: Bc. Klára Pavlásková 

Oponent práce: Ing. et Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. 

Popis práce: Předložená diplomová práce se zabývá zpracováním stavebně 

technologického projektu novostavby bytového domu v Hradci Králové. Práce je zpracována 

v rozsahu dle zadání a je rozdělena do tematických kapitol, které jsou doplněny přílohovou 

částí. 

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.: 

Odborná úroveň práce je velmi dobrá. Zvolené metody a postupy řešení, stejně tak i práce 

s odbornou literaturou, zcela odpovídají znalostem studentky 2. ročníku magisterského studia 

VUT FAST. 

Z hlediska technického a ekonomického posouzení neshledávám v práci závažné chyby, při 

jejím vypracování byla projevena snaha zohlednit platné právní předpisy a s problematikou 

související noremní ustanovení. Po formální i grafické stránce je práce zpracována velmi dobře. 

Požadavky zadání práce byly splněny v plném rozsahu. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. V 2. kapitole jsou navrženy a posouzeny dopravní trasy. Bylo by vhodné doplnit podrobnější 

posouzení dopravy vybrané vrtné soupravy a zvedacího mechanismu. 

2. Na str. 69 je uvedeno, že: „Dozer bude využit pro skrývku ornice ...“. Z podkladů mapového 

portálu mapy.cz bylo zjištěno, že se v místě novostavby bytového domu již nějaká stavba 

nacházela. Tato skutečnost je patrná také v přílohách P.2 a P.3. – 1) Proč nebyly 

navrženy/popsány bourací práce? 2) Je tedy nezbytné použití dozeru na odstranění ornice? 
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3) Opravdu se na pozemcích stavby nacházela orniční vrstva? Provedla autorka kontrolu 

předchozího stavu lokality? 

3. Z posouzení v příloze P.6 není zcela zřejmé, jak byla uvedená břemena posouzena. Prosím, 

doplnit ústně v rámci obhajoby diplomové práce. 

4. V TZ bylo provádění hrubých podlah zařazeno do etapy 3., tj. do hrubých vnitřních prací, a 

provádění fasády do etapy 4., tj. prací dokončovacích. Do etapy 4. byly začleněny i vnitřní 

omítky. Proč byl uvedený postup v příloze P.8 změněn? Která varianta je vhodnější? 

5. V příloze P.10 je naznačena plocha pro mokré mytí vozidel – jak budou nečistoty 

zachytávány a likvidovány, jak bude zajištěno, aby nedošlo ke kontaminaci zeminy?  

6. Přílohy P.10-P.12 – proč nebyla pro účely zázemí stavby využita plocha při jižní hranici 

staveniště, jedná se o poměrně rozsáhlou plochu. Ve výkresech chybí směrová růžice.  

7. V příloze P.13 není uvažováno s položkou Přesun hmot. Proč je tato položka důležitá a co 

obsahuje?  

Závěr: 

Autorka práce prokázala schopnost samostatného řešení stavebně technologických problémů. 

Předložená práce svým rozsahem a způsobem zpracování splňuje požadavky uvedené v zadání 

diplomové práce. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 20. 1. 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


