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konstrukce hrubé stavby a hydroizolaci spodní 
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Hodnocení práce: 

 

1. Odborná úroveň práce 

2. Vhodnost použitých metod a postupů

3. Využití odborné literatury a práce s

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce

5. Splnění požadavků zadání práce

Komentář k bodům 1. až 5.

ad 1. Je možno konstatovat, že student přistupoval k řeše

po stránce obsahové, tak odborné

ad 2. Zvolené metody a postupy zpracování považuji za vhodné.

vykazuje poměrně elementární chyby 

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

Reference jsou v práci obsaženy 

online zdrojů a pouze 2 elektronické opory. Jiná odborná literatura nebyla využita. To činí 

reference nedůvěryhodnými. 
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Stavebně technologický projekt Polyfunkčního

Sokolská 5 v Olomouci 

Bc. Ondřej Slováček 

Ing. Václav Venkrbec 

práce je zaměřena na řešení stavebně technologické přípravy

. Práce obsahuje technologické předpisy pro provedení

hydroizolaci spodní stavby. Rovněž je vypracován projekt

, zajištění zdrojů materiálových, finančních a lidských, jakož i návrh mechanizace. 

dopravní trasy, kontrolní a zkušební plány, bezpečnostní opatření a další části dle 

é bylo předáno autorovi 31.3.2017 vedoucím práce, kter

Jako podklad slouží převzatá část projektové dokumentace na základě 

písemného souhlasu oprávněné osoby. 
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Formální, grafická a jazyková úprava práce � ☐ 
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.: 

Je možno konstatovat, že student přistupoval k řešení zadaného úkolu komplexně jak

o stránce obsahové, tak odborné. 

ad 2. Zvolené metody a postupy zpracování považuji za vhodné. Projekt zařízení staveniště 

vykazuje poměrně elementární chyby – viz připomínky. 

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

Reference jsou v práci obsaženy formou bibliografických citací. Vytkl bych využití 

online zdrojů a pouze 2 elektronické opory. Jiná odborná literatura nebyla využita. To činí 
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Projekt zařízení staveniště 

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

Vytkl bych využití převážně 

online zdrojů a pouze 2 elektronické opory. Jiná odborná literatura nebyla využita. To činí 
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ad 4. Textová část práce je obsáhlá, jasná, přehledná a po stylistické stránce dobře čtivá s 

drobnými gramatickými chybami. 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 zadání, definovaného vedoucím diplomové 

práce. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Po podrobném prostudování práce mám následující připomínky a dotazy. Zdůrazňuji, 

že následující připomínky a metrika jejich hodnocení jsou de facto subjektivním názorem 

na základě osobních zkušeností oponenta, však nikoliv názorem podjatým. 

 

Textová část: 

Kap.3 Technická zpráva zařízení staveniště 

- Na str.61 - Náklady na ZS - Bylo by vhodné započítat náklady na ostrahu staveniště. 

- na str. 52-53 v kapitolách 3.1.2 Staveništní komunikace a 3.1.3 Skládky postrádám, na jakou 

míru zhutnění budou plochy připraveny? Jakou zkouškou je možné ověřit zhutnění? Proč 

je využito nové drcené kamenivo? Je to nutné / ekologicky šetrné? 

 

Kap.4 Technologický předpis monolitické konstrukce hrubé vrchní stavby 

Materiál: 

- Definici betonu C25/30 XC2 (str. 92) považuji za nedostatečnou. Co vše je nutno definovat 

dodavateli betonu? 

Postup provádění: 

- Nenalezl jsem v postupu informaci o kontrole výztuže, či bednění. 

- Na str.112 je zmíněno, že bude možné odbednit po dosažení 70% pevnosti v tlaku. Jak 

se bude pevnost zjišťovat? 

- Jaké jsou limitní podmínky, kdy lze na stropě dále pokračovat v práci (např. vyzdívat stěny 

dalšího podlaží)? 

 

Kap.6 Kontrolní a zkušební plán pro žb monolitický skelet 

- Kontrola čerstvého betonu (str.126) – Je možné upravit konzistenci betonové směsi 

na staveništi? Jak? 

- Je uvedena zkouška sednutím kužele (Slumptest). Je možné využít i jinou zkoušku? V jakých 

případech? 

- Kde se budou uchovávat zkušební rychle, než se provedou zkoušky pevnosti? 

 

Výkresová část: 

Výkres č. 1.1 Zařízení staveniště - spodní stavba 

- Jaký je sklon vjezdu do stavební jámy a podle čeho se navrhuje? 

- Kde bude probíhat čištění vozidel? 

 

Výkres č. 1.2 Zařízení staveniště - vrchní stavba 

- Bude možné po realizaci staveništní kontejnery pohodlně demontovat? 

- Jak bude po realizaci demontován a odvezen jeřáb? 
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Výkres č. 1.3 Zařízení staveniště – dokončovací práce 

- Postrádám napojení elektřiny a vody k silu a stavebnímu výtahu. Jak je připojen hygienický 

kontejner na vodu a splaškovou kanalizaci? 

 

- na výkresech ZS postrádám severku, polohopisné body, 

 

Přílohy: 

Příloha 2.4 Bilance pracovníků v průběhu výstavby 

- jak budou řešeny extrémy počtu pracovníků (březen/II a červenec/II) v souvislosti s dimenzí 

šaten a hygieny. 

 

Příloha 2.5. Položkový rozpočet stavby 

 - byla zvolena základní sazba DPH, jaké jsou zásady pro použití snížené sazby DPH 

u polyfunkčního domu? 

- Náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní 

podmínky apod. spadají dle cenové soustavy RTS a.s. do vedlejších nákladů. 

Závěr: 

Autor Bc. Ondřej Slováček vytvořil práci rozsahem na velmi dobré úrovni standardů 

diplomových prací a splňuje všechny body zadání práce. Práce je dobře zpracována z hlediska 

technického řešení. Práce je zpracována podrobně a do odpovídajících detailů. Výkresová část 

splňuje veškerá kritéria pro stavebně technologický projekt včetně přehledných schémat 

a detailů. Autor prokázal, že je schopen samostatně řešit problémy a znalosti aplikovat 

do reálných výstupů. 

 

Po zvážení rozsahu, tématu, kvality a míry splnění zadání v souladu s dosaženou odborností 

předložené práce ji doporučuji k náležité obhajobě před komisí Státních závěrečných zkoušek 

a hodnotím ji známkou dle European Credit Transfer System. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  24. ledna 2018  Podpis oponenta práce………………………………… 


