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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Príprava realizácie polyfunkčních domov v Bratislavě 

Autor práce: Bc. Peter Janíček 
Oponent práce: Ing. et Ing. Aleš Průcha 

Popis práce: 

Student řešil ve své práci stavebně technologický projekt přípravy realizace polyfunkčních domů 
v Bratislavě, kde nejprve vypracoval studii realizace hlavních technologických etap včetně 
časového a finančního plánu stavby objektového. Dále vypracoval koordinační situaci se širšími 
vztahy dopravních tras, na kterou navázal obsáhlý technologický předpis pro monolitické 
konstrukce spodní i vrchní stavby. Předpis byl doplněn návrhem strojní sestavy včetně čtyř 
výkresů zařízení staveniště od přípravných prací přes zakládání po hrubou vrchní stavbu včetně 
zastřešení. Další součástí práce je položkový rozpočet, časový plán hlavního stavebního objektu, 
projekt zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plán a plán BOZP, hluková studie, výkres 
stěnového bednění včetně stanovení doby odbednění a finanční analýza předpokládaného 
zisku investice.   
 

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.: 

Diplomant svou diplomovou prací prokázal schopnost samostatného řešení, kterou po 
obsahové i odborné stránce hodnotím jako velmi zdařilou. Znalosti diplomanta, které uplatnil 
ve své závěrečné práci odpovídají či dokonce převyšují znalosti studenta navazujícího 
magisterského studia oboru Realizace staveb.  
Student zpracoval DP v souladu s platnými ČSN i dalšími legislativními požadavky a předpisy. 
Práce je vypracována na velmi dobré odborné a grafické úrovni a je odevzdána v rozsahu i 
požadavku odpovídajícím zadání. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

P8 – Položkový rozpočet vybraných technologických procesov 
Jak byla v rozpočtu stanovena cena za položku č.121 005123 R – Územní vlivy? (Náklady na 
ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které 
mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související 
s extrémními podmínkami místa provádění.) 

Závěr: 

Zvláště bych chtěl vyzdvihnout názorná grafická schémata jimiž student doplnil technologické 
předpisy a též vypracování hlukové studie včetně návrhu opatření z ní. Za velmi nadstandartní 
považuji velmi podrobnou finanční analýzu finančního zisku investice. 

Navrhuji komisi pro tuto předloženou VŠKP zvážit návrh ocenění ČKAIT nebo udělení 
pochvaly děkanem za vynikající zpracování diplomové práce, a to vzhledem k rozsahu a 
podrobnosti práce i počtu vypracovaných výstupů.  

 
Diplomová práce je zpracována ve výborné kvalitě, a proto doporučuji studenta Bc. Petra 
Janíčka k obhajobě před komisí státní závěrečné zkoušky a hodnotím práci známkou dle ECTS. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 23. ledna 2022 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


