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Posudek se týká uvedené diplomové práce zabývající se stavebně technologickou 

tématikou výstavby studentem zvoleného objektu. V rámci práce nemám žádné zásadní 

výtky. Jen drobné připomínky, které by v budoucnu mohly přispět autorovi ke zlepšení svých 

organizačních a profesních schopností. 

Po prostudování práce mohu uvést následující poznámky, dotazy a připomínky: 

 V rámci plánu rizik není uvedena předpokládaná míra rizika. Pro komisi vyberte 

tři uvedená rizika, ohodnoťte míru a vysvětlete obecný i konkrétní princip této 

klasifikace rizik.  

 Minimální typografické chyby. 

 V práci není přesně specifikován utahovací moment kotevních prvků 

instalovaných panelů. Je zde uveden vizuální test na deformaci gumové podložky. 

Jakou jinou možnou metodou je možné kontrolovat a instalovat tyto kotevní 

prvky? Stanovte rámcově zmíněný utahovací moment. (Tuto informaci většina TP 

výrobce bohužel neobsahuje.) 

Obsah, kterým tato práce získává vyšší kvalitní úroveň oproti běžnému standardu. 

 Student si uvědomil důležitost detailů spojení stěna – střecha, které rozpracoval pro 

lepší pochopení technologické instalace panelů. Pozitivně hodnotím tento systémový 

přístup. 

 Přehledně zpracovaný pohyb techniky na staveništi, ze kterého bylo možné vycházet 

při tvorbě harmonogramů, hodnocení rizik, technologického předpisu, atd. 

 Student správně provedl logickou úpravu normohodin pro výstavbu halového objektu 

v programu CONTEC. Pozitivně hodnotím praktickou logickou úvahu. 

 Výkresy ZS jsou na dobré úrovni a vykazují požadovanou přehlednost. 

Z hlediska obsahové a odborné úrovně lze přístup studenta k vypracování své práce hodnotit 

jako vyvážený a komplexní. 

Výsledky odpovídají zadání, které bylo splněno v celém rozsahu. Z hlediska technického 

výsledky odpovídají obvyklým postupům. Z hlediska platných norem a dalších legislativních 

předpisů nebyla shledána žádná pochybení. 

Z hlediska formálního je práce uspořádána přehledně, graficky i jazykově na obvyklé úrovni  

( až na drobné výtky) u podobných typů prací. Celkově lze práci hodnotit jako výbornou. 
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