
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomant: Bc. David Vochyán 

Oponent:  Ing. Pavel Řihák 

Student David Vochyán měl za úkoly vypracovat diplomovou práci na téma: „Administrativní 
budova esko – T, stavebně technologický projekt“. 

Práce je zaměřena zejména na problematiku realizace výstavby administrativní budovy ESKO-
T, stavebně technologický projekt. Práce se dle zadání zabývá především technickou zprávou 
k dané technologickému projektu, návrhem zařízení staveniště, dále pak technologickým 
předpisem pro monolitický skelet. Další částí je bezpečnost a ochrana zdraví při práci, návrh 
zvedacího mechanizmu, položkovým rozpočtem a časovým plánem, finančním plánem, 
limitkami a grafem potřeby pracovníků hlavního stavebního objektu. Dále se práce zabývá 
návrhem stavební mechanizace, vybranými detaily konstrukce a situací širších dopravních 
vztahů, cenovým porovnáním betonáže pomocí bádie a čerpadla. 

1) Po prostudování diplomové práce vypracované na téma „Administrativní budova esko – T, 
stavebně technologický projekt“ mám několik připomínek. 

Připomínky 

A. Textová část 

2. Zpráva zařízení staveniště 

2.8. Není spotřeba vody pro ošetřování betonu mnohem více? Prosím o ověření výpočtu. 

3. Strojní sestava 

Jaký rozdíl je mezi technickým a technologickým parametrem? 

3.1.7 Jak se vypočítá akční rádius působení ponorného vibrátoru a jeho maximální možná 
výška na zhutnění?  

4. Technologický předpis pro technologický předpis pro provádění monolitické k-ce  

4.3.3 Je nutné uvést podmínky skladování jednotlivých materiálů nebo se tyto informace 
uvádí pouze v obecné rovině? 

4.4.1 Řešíme z hlediska klimatických podmínek i povětrnostní vlivy? 

4.4.2 Jaká opatření provádíme při betonážích pod 5°C? 

4.5.1 Jaké základní parametry by měl obsahovat dodací list betonové směsi? 

4.5.2 Jaký je maximální možný rozestup nosníků H20? 

4.5.5 Jakým způsobem je zabezpečeno kvalitní prohutnění, chybí výpočet akčního rádiusu 
vibrátoru a maximální možné tloušťky betonu k hutnění? 

4.8. Co znamená v kapitole XXX.? 

4.10. Co popisuje a určuje vyhláška 93/2016 Sb. Případně, kterou vyhlášku nahrazuje? 



6. BOZP 

Proč není řešeno formou výpisu rizika a k němu hned opatření? Toto řešení je poměrně 
zmatečné a zbytečně rozsáhlé. (Nebo stačilo uvést odstavce, které se Vás týkají, zbytečně 
kopírujete zákony). 

B. Výkresová část 

B1.1.1;B1.1.2; Zařízení staveniště 

Jakým stylem je řešeno umístění kontejnerů (chybí mi kóty), jak je dále řešeno dopravní řešení 
na staveništi a kde jsou osazeny cedulky s BOZP prvky? 

Je ověřena krytí přípojek? 

U výkresů postrádám délkové kóty, základní označení umístění jednotlivých prvků včetně sítí. 

B.1.2.1 - Posouzení únosnosti autojeřábů 

Byl by možný ekonomičtější návrh zvedacího mechanizmu? 

B.3.1 – Časový harmonogram 

Je možné využít časových rezerv v harmonogramu a zkrátit tím dobu výstavby? 

B.3.2 – Bilance pracovníků 

Proč je histogram nevyrovnaný? 

Bylo by možné optimalizovat špičky v histogramu pracovníků? 

Závěrečné hodnocení 

2) Student prokázal dobré znalosti a schopnosti řešení stavebně - technologických problémů 
spojených s realizací stavebního díla. Práce je obsáhlá a podrobná. Student zpracováním 
této práce prokázal dobré znalosti a schopnosti odpovídající stupni vzdělání. Tato diplomová 
práce je zpracována poměrně dobře. Některé vypracované časti, by bylo možné využít při 
realizaci obdobného typu staveb. Celková kvalita a rozsah práce odpovídá zadání diplomové 
práce.  

3) Student prokázal své odborné znalosti a schopnost splnění zadání diplomové práce 
považuji za dostatečnou – odpovídá zaměření studenta a plní všechny body zadání, dle 
předpokladů stupně vzdělání studenta. 

4) Při své práci student použil soudobých moderních technologií výstavby a strojních 
zařízení. Práce je zaměřená na novodobé stavební konstrukce, které jsou závislé na 
správném provádění. Problematika byla zvládnuta poměrně s přehledem včetně návrhu 
správného postupu. Dále se student ve své práci zabýval speciálním zadáním, které zvládl 
s dobře. 

5) Při vypracování diplomové práce byly použity platné normy, zákony a vyhlášky. Z tohoto 
pohledu nelze práci téměř nic vytknout(některé zákony jsou již novelizované, což považuji 
spíše za studentovu zbrklost, že si zákony a vyhlášky nezkontroloval). 

6) Formální úroveň diplomové práce je více než dobrá. Celkově se jedná o práci zpracovanou 
ve vyšším standartu, svým rozsahem a kvalitou naplňuje požadavky kladené zadáním 
diplomové práce. 



7) Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce ji 
hodnotím známkou dle ECTS: 

Klasifikační stupeň ECTS:  B/1,5 

V Brně dne 22.1.2017  

 Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


