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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada NNO v 

Brně - stavebně technologický projekt 

Autor práce: Bc. Veronika Marková 

Oponent práce: Ing. Barbora Nečasová 

Popis práce: 

Předložená diplomová práce se zabývá zpracováním stavebně technologického projektu 
vzdělávacího a poradenského centra Otevřená zahrada NNO v Brně. 

Práce je zpracována v rozsahu dle zadání a je rozdělena do tematických kapitol. Formální 
hledisko realizace stavby je řešeno v kapitolách technická zpráva ke stavebně 
technologickému projektu, studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, 
projekt zařízení staveniště nebo koordinační situace a řešení dopravních tras na staveniště. 
Technické zprávy jsou doplněny technologickými předpisy pro provádění obvodového pláště a 
pro montáž oken. Studentka se ve své práci dále věnovala návrhu strojní sestavy pro řešený 
objekt a zajištění materiálových zdrojů, problematice časového a finančního plánování a 
kontrole kvality řešených technologických procesů. 

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 technického a ekonomického posouzení neshledávám v práci závažné chyby. Při 
jejím vypracování byly zohledněny platné právní předpisy a s problematikou související 
noremní ustanovení. 

Po formální i grafické stránce je práce zpracována dobře. 
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Záporně hodnotím práci s odbornou literaturou a informacemi z internetu, kdy například 
ani u jednoho použitého obrázku nebyl uveden zdroj. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Na str. 31 – 32 jsou uvedeny závěry geologického průzkumu. Co znamená popis 
3. až 4. tř.? 

2. Na str. 50 je uvedeno, že stromy budou odstraněny v době vegetačního klidu – o jaké 
období se jedná? O jaké stromy se jedná, je nutné vyřízení povolení pro jejich odstranění? 
V jakých případech je toto povolení nezbytné? 

3. Na str. 68 – 71 je proveden návrh počtu jednotlivých staveništních buněk, kdy je vždy 
doplněno jaký maximální počet pracovníků je možné obsloužit, avšak v práci není 
uvedeno, s jakým maximálním počtem pracovníků je uvažováno. Pro jaký počet 
pracovníků bylo zázemí dimenzováno? Je návrh jednoho skladovacího kontejneru 
dostatečný? 

4. Str. 78 – co představují proměnné ‚Beta‘ ve vzorci pro výpočet příkonu a jak byla 
stanovena jejich hodnota? 

5. Str. 109 – je uvedeno, že stavební výtah bude nasazen od května 2018, k čemu bude 
sloužit a kde bude umístěn (pozn. dle časového plánu bude na začátku května dokončen 
výkop stavební jámy).  

6. Str. 180 – kontrola mezioperační – jaké jsou maximální povolené odchylky u všech 
osazovaných dřevěných prvků? Kontrola záklopu OSB – jak se uvedená kontrola provádí, 
je navržený způsob kontroly dostatečný? 

7. Výkres 2.3a, 5.1 a 5.5 – bylo ověřeno, zda bude možné jeřáb dopravit až na místo určené 
k jeho montáži s ohledem na značnou svažitost terénu, jak bylo upraveno podloží jeřábu?  

8. Časový plán – dobu trvání procesů by bylo vhodné uvádět v celých dnech. Jak bude 
provedena betonáž podkladního betonu 1.NP (položka č. 13), betonáž bude probíhat dva 
dny, jak jsou řešeny pracovní spáry? 

9. Plán BOZP – práce ve výškách – str. 8 – práce je nutné zastavit při rychlosti větru více než 
11 m/s.  Týká se tento požadavek všech plánovaných prací? Na str. 7 tohoto dokumentu 
jsou prezentovány práce s bezpečnostním postrojem. 

Závěr: 

Studentka prokázala schopnost samostatného řešení stavebně technologických problémů. 
Předložená práce svým rozsahem a způsobem zpracování splňuje požadavky uvedené v 
zadání diplomové práce. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  16. ledna 2018  Podpis oponenta práce ………………………………… 


