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Pro NSP (MIMO ARS) 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Stavebně technologický projekt výstavby sportovní haly 

Autor práce: Bc. Jiří Tkáč 

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

Popis práce: 

Diplomová práce je zaměřena na realizaci vybraných částí stavebně technologického projektu 

sportovní haly v Lysé nad Labem. Jedná se o monolitický halový jednopodlažní, částečně 

podsklepený objekt, založený na základové desce a zastřešený sedlovou střechou z dřevěných 

lepených vazníků s minimálním sklonem.  

Předložená práce obsahuje studii realizace hlavních technologických etap, časový plán hlavního 

stavebního objektu a objektový časový a finanční plán. Dále technologický předpis a kontrolní 

a zkušební plán na provádění monolitických železobetonových sloupů a stěn 1. NP. Rovněž je 

vypracován projekt zařízení staveniště pro hrubou vrchní a hrubou spodní stavbu a návrh 

hlavních stavebních strojů a mechanismů. Jako specializaci student ve své DP řešil položkové 

rozpočty na objekty SO03a - Vodovod, SO06 – Vedení plynu a SO09 - Demolice. Z jiných zadání 

byla provedena např. studie pracovních spár, podrobný výpočet výkopů včetně grafického 

znázornění výkopů a násypů a další části dle přílohy zadání, která byla autorovi práce předána 

31.3.2021 vedoucí práce Ing. Yvettou Diaz.  

Jako podklad pro zpracování diplomové práce sloužila převzatá část projektové dokumentace 

s názvem Sportovní hala Lysá nad Labem, 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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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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. Jasně je zpracováno technické řešení, které je podpořeno jak 

ekonomicky, tak i z hlediska časové náročnosti a proveditelnosti.  

ad 2. Zvolené metody a postupy považuji za vhodné.  

ad 3. Práce je v souladu s platnými technickými normami a legislativními předpisy pro výstavbu 

a bezpečné provádění prací.  

ad 4. Textová část je po stylistické stránce čtivá. Po grafické stránce nemám k práci výhrady. 

Formální úprava odpovídá platné směrnici VUT v Brně pro vzhled vysokoškolských závěrečných 

prací. 

Ad 5. Zadání bylo splněno ve všech bodech přílohy k zadání. Jako specializace byly řešeny dílčí 

rozpočty na stavební objekty SO03a, SO06 a SO09. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Po podrobném prostudování práce mám následující připomínky a dotazy: 

Připomínky: 

- V textové části by bylo vhodné uvádět přesnější odkazy na kapitoly, na které se 

diplomant odkazuje. 

- Histogram pracovníků po dnech mi přijde poněkud nepřehledný. 

Dotazy: 

- Do jakých dílů rozpočtu by jste zařadil náklady na revize, dokumentaci skutečného 

provedení a náklady na bezpečnostní opatření? 

- Podle jakého kritéria je v rozpočtu stanovena cena za vybudování staveniště? Oplocení 

staveniště je navrženo systémové v délce 414 m. Jak se cena za oplocení promítne do 

celkové ceny za vybudování staveniště? 

- Jak budete řešit hluk z provozu stavby na okolní zástavbu? 

- Vysvětlete, jaký je rozdíl v činnosti koordinátora BOZP a odborně způsobilé osoby 

v prevenci rizik. 

Závěr: 

Bc. Jiří Tkáč ve své práci prokázal velmi dobrou schopnost samostatného řešení stavebně 

technologických problémů. Kladně hodnotím u návrhu strojních sestav výpočet časové 

náročnosti a cenu za zapůjčení strojní sestavy a v technologickém předpise grafické znázornění 

postupu provádění, umístění pracovních spár a kotevních plechů. Předloženou práci lze 

hodnotit jako zdařilou, zpracovanou na velmi dobré úrovni. Svým rozsahem práce splňuje 

požadavky uvedené v zadání.  

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

hodnotím ji známkou: 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

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


