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Autor práce:  Bc. Nikola Křístková 
Oponent práce:              Ing. Jiří Jakubíček  

Popis práce: 

Tématem této diplomové práce je stavebně technologický projekt polyfunkčního domu 
s pečovatelskou službou v Havířově. Jedná se o čtyřpodlažní podsklepený objekt členěný   
na tři křídla. Studentka vypracovala technickou zprávu ke stavebně technologickému 
projektu a průvodní a souhrnná technickou zprávu. Dále studentka přikládá v přílohách koordinační 
situaci se širšími vztahy dopravních tras z hlediska dopravy hlavních stavebních materiálů. Formou 
studie je podrobně popsána realizace hlavních technologických etap na provedení vazníkové 
střechy a monolitických stropů, na které je také vypracován technologický předpis včetně 
kontrolního a zkušebního plánu. V rámci povinných příloh je vypracován projekt zařízení staveniště 
a návrh hlavních stavebních strojů a mechanizmů. Dalšími přílohami jsou časový plán hlavního 
stavebního objektu SO 01, který je zpracován v programu Contec a rozpočet včetně výkazu výměr 
vytvořený pomocí programu BUILDpower S. Jako jiné zadání uvádí studentka vlastní navrhované 
stavební změny projektu týkající se nové skladby střechy. 

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.: 
Práce je jak z technologického, tak i ekonomického hlediska zpracována výborně. Při 
jejím vypracování byly použity aktuální platné právní předpisy a související technické 
normy. Po formální i grafické stránce je práce zpracována velmi dobře, podrobně a přehledně. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

str.95 – je vhodné použít jako izolaci minerální vlnu na střechy, kde je železobetonový monolitický 
strop. Byl tam v projektu požadavek na požární hledisko? 
str.98 – u uvádění materiálu je dobré specifikovat přesné parametry, dle technologie zdění se 
jedná pravděpodobně o příčkovky broušené ? 
P.03 – výkres ZS pro zastřešení postrádám zakótování poloměrů staveništních a příjezdových 
komunikací – důležité pro průkaz, že vazník bude možné na návěsu dopravit na místo určení. Jaká 
je délka návěsu a přepravovaná skutečná délka vazníku ? 

Závěr: 

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

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  25. ledna 2018  Podpis oponenta práce………………………………… 


