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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Bytový dům ve Stromovce - stavebně technologický projekt 

Autor práce: Bc. Antonín Kralovič 

Oponent práce: Ing. et Ing. Barbora Nečasová 

Popis práce: Předložená diplomová práce se zabývá zpracováním stavebně 

technologického projektu pro bytový dům ve Stromovce. Hlavním cílem předložené diplomové 

práce bylo popsat stavebně technologický projekt výstavby bytového domu v Hradci Králové. 

Jedná se o pětipodlažní budovu s 33 bytovými jednotkami. Práce je rozčleněna do podkapitol, 

jako je například: technická zpráva, studie realizace hlavního stavebního objektu, orientační 

časový a finanční plán, položkový rozpočet hlavního stavebního objektu apod. Součástí práce 

je návrh strojní mechanizace, bilance pracovníků a projekt zařízení staveniště. Pro zajištění 

maximální kvality prováděných prací slouží technologické předpisy, které obsahují kontrolní a 

zkušební plány. 

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.: 

Odborná úroveň práce je velmi dobrá a odpovídá znalostem studenta 2. ročníku 

magisterského studia VUT FAST. 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 velmi dobře. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Kapitola 3. - str. 76: Z obrázku 3.53 není zřejmé, kde se nachází staveniště. Pro zhodnocení 

dopravní dostupnosti stavby a řešení případných omezení je tato skutečnost nezbytná. 
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2. Kapitola 6. - str. 85 bod 6.1.4 Ohlašovací povinnost: Ke kterým objektům zařízení staveniště 

se tato povinnost konkrétně vztahuje? 

3. Kapitola 6. - str. 87: Na základě jakého podkladu byl stanoven jmenovitý průměr DN50? Str. 

88, jak byly stanoveny (odvozeny) hodnoty konstant a, b, c apod.? 

4. Kapitola 8 - str. 147: V tabulce odpadů by bylo vhodné uvést přesné místo, kam bude odpad 

k recyklaci odvezen. 

5. Kapitola 11 - str. 170 – Kontrola podkladu: V příloze (tabulce) k textové části je uvedeno, že 

kontrola podkladu bude provedena vizuálně, jak mohu vizuálně zkontrolovat minimální 

hodnotu soudržnosti? Popište postup kontroly. 

6. Kapitola 12 - str. 185: Do obrázku č. 12.3 by bylo vhodné doplnit polohu staveniště. Je 

uvedeno, že se jedná o vykreslení šíření izofonů – co to znamená? Izofony jsou spojnice 

bodů se stejnou hodnotou hluku. Nejedná se spíše o decibelová pásma?  

7. Jakým způsobem byl stanoven počet stavebních buněk pro jednotlivé fáze výstavby? Proč 

ve fázi uvedené na výkrese 6 – A není buňka pro stavbyvedoucího a kancelář TDI, zatímco 

na výkresu 6 – B ano? Proč byly stávající zpevněné plochy využity pouze pro fázi ZS zemní 

práce a nikoliv v dalších fázích výstavby? 

8. Příloze KZP není uveden popis norem, které byly použity. 

9. Výkres 6 – B: Doporučuji vysvětlit způsob zásobování stavby el. energií a postup vyvážení 

odpadu. 

10. Časový plán: Po provedení hrubých podlah je ihned prováděna instalace ETICS, bylo by 

vhodné dodržet alespoň minimální délku technologické přestávky. 

Závěr: 

Autor práce prokázal 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 2019  Oponent práce: Ing. et Ing. Barbora Nečasová  

 

 


