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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Příprava realizace bytového domu v Lanškrouně 

Autor práce:  Bc. Lucie Křivohlávková 

Oponent práce: Ing. Rostislav Doubek 

Popis práce: 

Na základě předložené diplomové práce po jejím prostudování, zaujímám následující stanovisko: 

Textová část práce obsahuje: 

Technická zpráva, situace stavby se širšími dopravními vztahy, časový a finanční plán, studie 

realizace hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, 

časový plán hlavního objektu, technologický předpis pro vrchní hrubou stavbu, kontrolní a 

zkušební plán, položkový rozpočet, technologický předpis pro piloty, BOZP, vybrané detaily, 

ekonomická rozvaha jeřábů, zelená fasáda 

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.: 

Diplomantka celkově prokázala schopnost samostatného řešení. Po stránce obsahové a odborné 

hodnotím práci jako uspokojivou. Znalosti diplomantky uplatněné v závěrečné práci odpovídají 

znalostem studentky navazujícího magisterského studia v oboru. 

Práce je splněna ve svém rozsahu dle zadání diplomové práce.  

Z hlediska technického a ekonomického hodnotím práci jako dobrou. 

Pro zpracování diplomové práce byly použity platné normy a legislativní předpisy. 

Formální zpracování práce je dobrá. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

- Proč studentka uvádí průvodní a souhrnnou technickou zprávu, když v zadání je uvedena 

technická zpráva pro stavebně technologický projekt? Předložit komisi správnou podobu 

technické zprávy STP (bodově). 

- Str. 41 – základová deska: „zaválcovat, mixy“. Studentka nepoužívá odbornou terminologii. 

Z jakého důvodu bude používána bádie pro základovou desku (dle popisu)? Výztuž stěn 

bude zřízena až po dokončení bednění (dle textu), jak provede napojení na výztuž 

základové desky? 

- Str. 42 – základové pasy: dle popisu bude výztuž uložena přímo na zeminu. 

- Str. 42 – piloty: ve strojní sestavě je uveden jiný typ domíchávače, co platí? 

- Str. 45 – železobetonové sloupy: dle textu bude čerstvá betonová směs hutněna až po 

zaplnění celého bednění. 

- Str. 45 – betonové stropy: dle popisu bude bednění stropu 1.NP provedena pomocí bádie. 

Nevhodné dle výkazu výměr se jedná o cca 125 m3, což je 20 hodin kontinuální práce. 

- Str. 45 – stropy spiroll: dle textu „po zalití spár jsou nosníky zcela únosné“. Chybně 

formulovaná věta, není pravdivá. 

- Str. 47 – postup provádění: velmi stroze popsáno, rozepsat podrobněji. Předložit komisi. 

- Kapitola 4 (str. 49) – technická zpráva zařízení staveniště: není uvedeno, jak bude nakládáno 

s odpadní vodou z WC, sociálky a mycí rampy. Doplnit a předložit komisi. 

- Str. 51 – napojení staveniště na dopravní infrastrukturu: popsat postup při uzavření ulice 

Purkyňova (správní). Předložit komisi. 

- Str. 59 – demontáž zařízení: jak bude zajištěno, že nedojde ke zničení sociálek v objektu 

pracovníky? Oplocení bude dle popisu zrušeno před předaním objektu. Je to vhodné 

z hlediska bezpečnosti. 

- Str. 59 – podmínky a ochrana životního prostředí: co znamená „bezpečná likvidace“? 

- Str. 68 – čerpadlo: jak studentka posoudila vhodnost navrženého čerpadla. Dle popisu je 

výkonnost 290 l/min. Předložit komisi. 

- Str. 77 – personální obsazení: jak bude měřičskou činnost vykonávat 1 geodet? je reálné aby 

zaměřoval sám? Piloty P1 a P4 budou mít pracovní spáru? dle popisu a objemu bude nutná 

(navržen pouze 1 domíchávač). Na ukládání betonu se podílí 6 pracovníků-předimenzováno. 

- Str. 79 – vytyčení vrtů: stanovit co znamená „brzká ranní doba“. 

- Str. 79 – vrtání pilot: jak bude stanovena „požadovaná únosnost“ v patě piloty? 

- Str. 80 – osazování armokošů: kde je popsán typ distančních objímek? Jak pracovníci 

ovlivňují polohu armokoše? Předložit komisi. 

- Str.80 – odbourání hlavy piloty: popis prací je nedostatečný. Detailněji rozepsat úpravu hlav 

pilot. Předložit komisi. 

- Kapitola 6 – technologický předpis (str. 81): chybí další podkapitoly technologického 

předpisu vrtaných pilot. Doplnit a předložit komisi bodový výpis KZP a BOZP, ekologie. 

Dále chybí odstavce zabývající se připravenosti stavby a staveniště, pracovní podmínky 

procesu. Opět doplnit a předložit komisi 

- Str. 85 – materiál: polystyrén mezi překlady o výměře na bm není relevantní údaj. 

- Str. 85 – primární doprava: vysvětlit proč byl vybrán sklápěcí vůz k přepravě paletovaného 

materiálu? Předložit komisi. 

- Str. 86 – skladování: je-li příloha č. 4 výkres č. P4, pak tento výkres neodpovídá 

technologické etapě pro zdění. Vysvětlit komisi. 
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- Str. 86 – obecné pracovní podmínky: běžnou zdící maltu bez přísad lze použít do +5 °C,“ 

bod mrazu“ není správně určen. 

- Str. 103 – požadavky na venkovní pracoviště: studentka chybně užívá citaci textu nařízení 

vlády a legislativní požadavky neaplikuje konkrétně na danou stavbu. 

- Str. 112 – opatření vztahující se k umístění: studentka zmiňuje staveništní výtah. Proč není 

navržen ve strojní sestavě či technologickém předpise? 

- Str. 121 – ekonomický přehled: jak byly stanoveny ceny/m.j.? 

- Výkres P1 – situace: výkres neobsahuje všechny náležitosti, které má situace obsahovat. 

- Výkres P5 – detaily nejsou ve vhodném měřítku, popisky nejsou úplné. 

- Výkres P9 – časový plán: graf dle stavebních objektů je zavádějící, zemní práce, základy, 

hrubá vrchní stavba a dokončovací práce nejsou stavebními objekty. Vysvětlit v rámcovém 

harmonogramu prací sloupec ZS, je uvedeno více jak 15 mil Kč na SO02. Vysvětlit komisi. 

 

 

Závěr: 

Po zvážení výše uvedených stanovisek a zjištěných předností i nedostatků předložené diplomové 

práce, doporučuji studentku Bc. Lucii Křivohlávkovou k obhajobě před komisí státní závěrečné 

zkoušky a hodnotím práci známkou dle ECTS: 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  D / 2,5 

Datum:  23. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


