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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Stavebně technologický projekt domu pro seniory 

Autor práce: Bc. Vít Šaroun 
Oponent práce: Ing. Michal Novotný, Ph.D. 

Popis práce: 

Obsahově jsou v práci řešeny následující části a přílohy - technická zpráva ke stavebně 
technologickému projektu, koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, časový a 
finanční plán stavby - objektový, zařízení staveniště včetně výkresové dokumentace, technické 
zprávy zařízení staveniště, výpočtu předpokládaných zdrojů a odběrů energií, časový plán budování 
a likvidace ZS, ekonomického vyhodnocení nákladů na ZS, dále návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů – dimenzování, umístění, doprava na staveniště, montáž, dosahy, časové nasazení, 
zdroj a odběr energie, bezpečnostní opatření, časový plán hlavního stavebního objektu - 
technologický normál, časový harmonogram, plán zajištění zdrojů pro hrubou stavbu, 
technologický předpis pro vrtané piloty a provětrávanou fasádu včetně kontrolního a zkušebního 
plánu, v rámci jiných zadání pak bylo zpracován návod na údržbu objektu, výpočet doby odbednění 
a detaily provětrávané fasády.   

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.: 

Z hlediska bodů 1-5 lze vytknout zřídkavé textové chyby a méně podrobné řešení některých 
částí – tj. pouze například pro hrubou stavbu. Práci lze hodnotit jako velice dobře zpracovanou 
a student splnil zadání velice kvalitně.  
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Připomínky a dotazy k práci: 

Textová část: 

str. 42-50 – postrádám podrobnější popis a posouzení potřebných parametrů komunikací 
v kritických bodech ve srovnání s parametry dopravovaných nákladů a vozidel. 

str. 51-61 – postrádám popis časové osy u etap, postrádám řešení BOZP, ekologie a schématické 
zákresy postupu prací. Proč nejsou řešeny etapy rozvodů a dokončovacích prací? 

str. 67 – u návrhu spotřeby vody je uvedeno potřebné DN 40, na jakou přípojku se napojujeme? 

str. 68 – jak bude řešeno případně čištění komunikaci při provádění zemních prací? 

str. 78 – jak bude řešena doprava vrtné soupravy? Jaké má rozměry a hmotnost? 
str. 80-81 – jaké jsou dosahové křivky rypadel? 

str. 88-89 – co kvalita tohoto dokumentu? 

str. 95 – bylo by vhodné popis staveniště doplnit konkrétně v návaznosti na výkresy ZS. 

str. 98 – jak bude řešen sled prací v případě trvalého deště? 

str. 108 – bylo by vhodné text rozdělit tak, aby bylo přehlednější sledování požadovaných 
odchylek jednotlivých prac. kroků. 

str. 116 – bylo by vhodné k tomuto předpisu doplnit schéma rozložení fasády. 

str. 121 – je z hlediska podmínek a prací ve výškách vhodné plánovat provádění fasády 
na listopad/prosinec? 

str. 138 – do dokumentu by bylo vhodné doplnit tabulku s nejběžnějšími kontrolami 
či servisními úkony a jejich cykly z hlediska času. 

str. 165 – bylo by vhodné mít všechny citace dle platné normy. 

 

Přílohová část: 

příl. P1 – výškopisné a polohopisné zaměření nové stavby chybí. Postrádám jasné označení 
pozemků dotčených výstavbou a v majetku investora.  

příl. P2 – z čeho jsou provedeny vnitrostaveništní komunikace? Jaké dřeviny budou v rámci 
přípravy káceny – budou nutná povolení? 

příl. P3 – jak budou vůči terénu vedeny IS pro ZS? Jak budou ošetřeny v místě křížení 
komunikací? Dtto pro IS hlavního objektu pod staveništními komunikacemi. Jak budou 
přesunovány komponenty bednění na stavbu z plochy na výkrese vpravo? Jak bude 
manipulováno s výztuží, je-li mimo dosah jeřábu?  Proč je zakázaný prostor nad sklady? Jak je 
upraven prostor pro mytí vozidel? Jak bude jímána odpadní voda a jak bude likvidována? 
Převýšení pozemku je cca 8-10m – žádné plochy nebudou vyžadovat urovnání terénu? 

příl. P4 – panelová plocha jeřábu J2 není okótována. Nad buňkami K a A lze manipulovat 
s břemeny? Jak byly určeny velikosti skladovacích ploch pro filigrány? Malty a lepidla budou 
sladovány volně na ploše?  

příl. P5 – u činností IO04-06 by bylo vhodné aby v grafickém zobrazení byl vidět rozdíl v délce 
realizace. Na jaký počet pracovníků bude navrhováno ZS – uveďte v grafu. 
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příl. P6 – příloha by měla po grafické stránce být kvalitnější. Jak bude probíhat doprava do 
jednotlivých pater, pokud bude využito časových rezerv při provádění schodišť? Je délka 
provádění plechové krytiny 12 dní správně? Bylo by vhodné, kdyby tento časový plán byl pro 
celý hlavní objekt, nejen hrubou stavbu.  

příl. P7 – proč jste do rozpočtu zahrnul finanční rezervu a propagaci z hlediska ON. 

příl. P10 – jakým způsobem využijete Vaše pracovní síly v místech, kde na stavbě podle Vašich 
podkladů je 0 pracovníků? 

příl. P11 – je napojení rámu oken na ostění ve všech provedeních správně, především po 
tepelně technické stránce? Jak bude napojen izolant přímo na rám oken? Je vhodné kotvení 
prvků provést skrz nosnou výztuž překladu? Kotvení prvků MRH-RPC v D2 a D3 je graficky 
rozdílné, ale popis je shodný? Je tato kotva vhodná do všech materiálů v detailu uvedených? 
Jaká je tl. izolace u rámu okna? Dle šraf vždy 140mm. 

příl. P12 – jaká je šířka pruhů při snímání ornice v okolí hranice snímané plochy? Jaká je 
maximální délka jednoho pojezdu stroje? Má na směr pohybu stroje při snímání ornice vliv 
svažitost terénu? 

 

Závěr: 

Diplomant prokázal schopnost samostatného řešení stavebně-technologických problémů spojených 
s realizací stavebního díla a po stránce obsahové i odborné hodnotím práci jako zpracovanou velmi 
kvalitně. Z hlediska technického se diplomant držel soudobých technologií, použil vhodné strojní zařízení 
a materiály. Pro zpracování DP byly použity platné zákony, vyhlášky a normy - student se řídil 
platnou legislativou ČR. Vzhledem k uvedenému doporučuji obhajobu práce u SZZ. 
 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

 

 

Datum:  22. ledna 2018  Podpis oponenta práce………………………………… 


