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Pro NSP (MIMO ARS) 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Stavebně technologický projekt výrobní haly v Sudoměřicích 

Autor práce: Bc. Tomáš Kolacia 

Oponent práce: Ing. Jitka Laura Vlčková, Ph.D. 

Popis práce: 

Předložená diplomová řeší realizací stavebně technologického projektu výrobní haly 

s administrativní budovou v Sudoměřicích. Administrativní část je řešena jako třípodlažní zděná 

budova s monolitickými sloupy. Výrobní část haly je jednopodlažní, jednolodní prefabrikovaný 

železobetonový skelet s vestavky pro zázemí výroby. Objekt je založen na pilotách, stropy jsou 

z předpjatých panelů a zastřešení obou částí je provedeno sedlovými střechami s malým 

spádem.  

Diplomová práce obsahuje studii realizace hlavních technologických etap, časový a finanční 

plán stavby, technologický předpis a kontrolní a zkušební plán na provádění prefabrikovaných 

konstrukcí. Další částí práce je položkový rozpočet, časový plán hlavního stavebního objektu 

SO01, návrh strojních sestav a projekt zařízení staveniště. Z jiných zadání student vypracoval 

technologický předpis a kontrolní a zkušební plán pro provádění monolitických sloupů a věnců, 

schémata montáže železobetonových konstrukcí a další části dle přílohy zadání, která byla 

autorovi práce předána 31.3.2021 vedoucím práce Ing. Václavem Venkrbcem. 

Jako podklad pro zpracování diplomové práce sloužila převzatá část projektové dokumentace 

s názvem Výrobní areál – Lima, Sudoměřice, která byla zapůjčena 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. Odborná úroveň diplomové práce je na velmi dobré úrovni a z práce je patrné, že student 

se v dané problematice orientuje. Znalosti, které diplomant zhodnotil ve své závěrečné práci 
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odpovídají znalostem studenta navazujícího magisterského studia oboru Realizace staveb. 

Technické řešení je podpořeno jak ekonomicky, tak i z hlediska časové náročnosti a 

proveditelnosti.  

ad 2. Zvolené metody a postupy považuji za vhodné.  

ad 3. Student zpracoval DP v souladu s platnými technickými normami a legislativními předpisy 

pro výstavbu a bezpečné provádění prací. Velké množství předpisů, na které se student ve své 

práci odkazuje, má za následek opomenutí těch nejdůležitějších. 

ad 4. Práce je vypracovaná na velmi dobré odborné i grafické úrovni. Formální úprava odpovídá 

platné směrnici VUT v Brně pro vzhled vysokoškolských závěrečných prací.  

Ad 5. Zadání bylo splněno ve všech bodech přílohy k zadání.  

Připomínky a dotazy k práci: 

Po podrobném prostudování práce mám následující připomínky a dotazy. 

Připomínky: 

- U použitých předpisů je nutné uvádět nejen číslo předpisu, ale také o jaký předpis se 

jedná – zda jde o zákon, nařízení vlády nebo vyhlášku (viz str. 28 poslední odstavec).  

- Doporučuji volit stejnou formu zpracování BOZP v technologických předpisech. Buď 

v obou případech použít zpracování formou rizik a opatření nebo textový popis 

bezpečnostních opatření souvisejících s řešenými pracemi. 

Dotazy: 

- Které zákony řeší bezpečnost práce a pracovně-právní vztahy? Jaké jsou vztahy mezi 

zákonem, nařízením vlády a vyhláškou? 

- Podle grafu nasazení pracovníků se na stavbě pohybuje až 40 pracovníků. Odůvodněte, 

jak máte navrženy stavební buňky pro II. a III. etapu zařízení staveniště. V obou 

výkresech je zakreslen stejný počet buněk na stejném místě, ale jiné využití (V ZS pro III. 

etapu je umístěna kancelář mistra na místě, kde je v II. etapě hygienické zázemí 

s fekálním tankem). 

- V ekonomickém vyhodnocení zařízení staveniště na str. 87-88 máte uvedeny zvedací 

mechanizmy. Odůvodněte proč. Lze nějak snížit celkovou cenu za zařízení staveniště? 

Závěr: 

Diplomová práce Bc. Tomáše Kolacii je zpracována v dobré kvalitě a svým rozsahem a 

způsobem zpracování splňuje požadavky uvedené v zadání diplomové práce. Přílohy jsou 

celkově přehledné a pečlivě zpracované. 

Po zvážení rozsahu, tématu, kvality a míry splnění zadání doporučuji práci k obhajobě a 

hodnotím ji známkou: 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 24. ledna 2022 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


