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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Stavebně technologický projekt výstavby hotelu 

Autor práce:      Bc. Daniel Tůma 
Oponent práce:              Ing. Jiří Jakubíček  

Popis práce: 

Tématem této diplomové práce je stavebně technologický projekt výstavby hotelu ve Frýdlantu v 
Čechách. Diplomová práce studenta se zabývá návrhem postupu provedení zemních prací  
pro založení objektu, záporového pažení, provedení pilot a hydroizolačního systému bílé vany 
druhého podzemního podlaží. Dále jsou zpracovány technologické předpisy pro zemní práce, 
záporové pažení, piloty a bílou vanu, jsou vypracovány kontrolní a zkušební plány pro zemní 
práce, záporové pažení a piloty. Součástí práce je položkový rozpočet hrubé stavby objektu, 
propočet stavby podle technicko – hospodářských ukazatelů, časový a finanční plán, časový 
harmonogram hrubé stavby objektu, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů, posouzení možných dopravních tras a také bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
pro vybrané technologické etapy. Samostatné zpracování výkresů tvaru a bednění bílé vany. 

 

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 ve výborné kvalitě.  
Při jejím vypracování byly použity aktuální platné právní předpisy a související technické 
normy. Po formální i grafické stránce je práce zpracována velmi precizně a podrobně. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

Založení objektu s umístěním podsklepení je velmi komplikované a finančně nákladné. Uvažoval 
jste i o jiné variantě, nebo doporučení investorovi, toto řešení ještě před zahájením stavby 
zjednodušit? 

Položkový rozpočet –  
postrádám tam položku impregnace řeziva a spojovací prostředky 
doporučil bych přesun hmot u hydroizolací počítat procentem 
lešení – schází položka nájem za lešení  
 

Závěr: 

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

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

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


