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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Autor diplomové práce:  Bc. Miroslav MAREK  

Oponent diplomové práce:  Ing. Václav VENKRBEC 

 

Byla mi předložena diplomová práce studenta Bc. Miroslava Marka, který vypracoval svou 
práci s názvem: 

Stavebně technologický projekt "kampus Brno - Bohunice" 

Jedná se o stavebně technologický projekt, zaměřený na etapu montované 
ocelové konstrukce a provádění železobetonových monolitických konstrukcí. 

 

Dle přílohy k zadání diplomové práce měly být vypracovány tyto části stavebně 
technologického projektu: 

Technická zpráva k řešené problematice, situace stavby určující širší dopravní vztahy, časový 
a finanční plán celé stavby (formou řádkového grafu dle THU), výkres zařízení staveniště pro 
provedení řešené stavby, projekt zařízení staveniště (technická zpráva ZS, výkresy ZS), 
podrobný časový plán řešené etapy (technologický normál). 

Dále měl student vyhotovit technologický předpis pro provedení ocelového skeletu, 
technologický předpis pro provedení monolitických žb konstrukcí, kontrolní a zkušební plán 
pro montáž OK a betonářské práce, plán BOZP. 

Jako jiné zadání bylo vyhotoveno porovnání způsobů betonáže. 

Specializace je řešena z oblasti pozemní stavby v rozsahu třech detailů. 

Konkrétně je zadání aplikováno na výše uvedenou stavbu. 

Jako podklad slouží část převzaté projektové dokumentace včetně potvrzeného souhlasu 
projektanta k využití pro účely zpracování diplomové práce. 

Zadání diplomové práce včetně přílohy zadání diplomové práce bylo studentovi předáno 
31.3.2014 vedoucím práce. 

Práce je zpracována do odpovídajících detailů a vykazuje naplnění požadavků zadání. 
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Po podrobném prostudování práce mám tyto připomínky a dotazy: 

Textová část diplomové práce 

2. Technická zpráva 

Obecně 

- Formálně se jedná o Průvodní zprávu (dle členění kapitol). Zpráva není zaměřena 
na konkrétní etapu, nýbrž na celý objekt. Uvítal bych spíše specializovanou 
technologickou zprávu. 

3. Technologická studie pavilonů A25 + A36 

3.5.1 Zemní práce  

- Bylo by vhodné definovat, do jaké míry zhutnění (%PS / Edef,1 / Edef,2) musí být 
pláň připravena? 

- Dle nařízení vlády 591/2006 Sb., je nutné pažit výkopy. Jak budou výkopy paženy 
a od jaké hloubky? 

5. Technologický předpis - ocelový skelet 

5.8.1 Pavilon A25 - zavětrování sloupů  

- Jak bude fyzicky provedeno zavětrování. Jak se k místům kotvení dostanou 
montážní dělníci? 

6. Technologický předpis - monolitické žb konstrukce 

6.3.1 Pavilon A25 a A36 - materiál hlavní  

- Opravdu bude pro stropní desku použito pouze výztuže z Kari sítí? 

7. Návrh strojní sestavy 

7.1.1. Jeřáb Liebherr 81K 

- Z obrázku 7.3. není zřejmé, zda byl jeřáb posouzen na opravdu kritickou kombinaci 
břemen (břemena A až E nejsou popsány). 

7.2.4. Rýpadlo CP 324E 

- Z jakého důvodu je nasazeno pásové rypadlo? Jak bude na stavbu dopraveno? 

 

Přílohová část diplomové práce 

B.1 - Propočet dle THU 

- Na základě čeho byla zvolena nízká sazba DPH 15%? 

- proč není započteno do VRN např. zařízení staveniště nebo mimostaveništní 
doprava? 

 




