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Pro NSP (MIMO ARS) 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT ADMINISTRATIVNÍ BU-

DOVY BRNO BUSINESS PARK, 3. ETAPA    

Autor práce: Bc. Milan Janeček 

Oponent práce: Ing. Ivo Rotrekl 

Popis práce: 

Ke zpracování posudku mi byla předložena diplomová práce Bc. Milana Janečka. 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 koncepčního řešení ZS, 

samostatně řešení ZS pro dílčí procesy, 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 spodní stavu a pro monolitické konstrukce 

9. Technologický předpis pro spodní stavbu a monolitické konstrukce 

10. Kontrolní a zkušební plán kvality pro procesy řešené v technologických předpisech ( 

podrobný popis operací prováděných kontrol) 

11. Jiné zadání: položkový rozpočet pro spodní stavbu a pro monolitické konstrukce, hluková 

studie pro hluk ze stavební činnosti, certifikace LEED, zpráva BOZP, návrh využití 

papírového bednění 

12. Specializace v oblasti: Stanovení postupu pro technologické procesy monolitických 

konstrukcí 
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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 studentovy práce mohu konstatovat, že student přistoupil k řešení zadaného úkolu 

komplexně a vypracoval ucelenou práci jak po stránce obsahové, tak odborné. Práce je 

zpracována s ohledem na technické a i technologické požadavky a splňuje požadavky 

technologického projektu. 

 

Textová část je dostatečně obsáhlá, struktura práce 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, je ale nutno podotknout, že by mohla 

být zpracována s větší podrobnosti a pílí. Po grafické stránce jsou přílohy zpracovány přehledně 

a dle standardních zvyklostí, do budoucna doporučuji lépe volit formát ve vztahu k čitelnosti a 

použitelnosti na staveništích. 

 

Rozsahem student splnil zadaní a dle jeho návrhu je možno stavební projekt realizovat. 

 

Upozorňuji, že uvedené připomínky a dotazy jsou pro výsledné hodnocení práce subjektivní a 

jejich účelem je především upozornit studenta na možná prohloubení jeho znalostí. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Technická zpráva k stavebně technologickému projektu 

- Doporučuji příště více rozvést stavební objekty a rozšířit jejich popis, aby bylo zřejmé čeho 

se týkají a v jakém rozsahu jsou či budou prováděny 

2. Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 

- Výkres koordinační situace (P.11) by měl obsahovat katastrální členění vykreslované oblasti, 

a v nich alespoň částečně zakreslené stavební objekty a inženýrské sítě stávající i nově 

budované, jejich vzájemnou polohu a návaznosti. 

5. Projekt zařízení staveniště… 

- Dle jakých návrhových parametrů jste napočítal počty staveništních buněk a velikosti 

skladovacích ploch? 

- V příloze Zařízení staveniště zemní práce je zakreslen sjezd do stavební jámy, jakým 

způsobem je řízeno vyhýbání a otáčení vozidel při návozu materiálu, obratiště? 

6. Návrh hlavních stavebních strojů… 
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- Jakým způsobem jste postupoval při návrhu hlavního zvedacího mechanismu, porovnával 

jste si cenové náklady pro jednotlivé varianty? 

P.10 Bilance pracovníků 

- Jakým způsobem byly vypočítány počty lidí na pracovišti a co přesně znamená sloupec počet 

pracovníků celkem? 

P.13 Technologické procesy x P.8 HMG monolitické konstrukce 

- Jaká je časová a prostorová koordinace mezi demontáží bednění svislých konstrukcí a 

montáží bednění vodorovných konstrukcí. 

- Jak se postupuje v každém dalším patře při provádění stropní konstrukce v návaznosti na 

časový harmonogram. 

Závěr: 

Student Bc. Milan Janeček 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: C / 2 

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


