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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Příprava realizace výstavby Aktivního centra v Ratíškovicích 

Autor práce: Bc. Michal Prágr 

Oponent práce: Ing. Jiří Patloka 

Popis práce: 

Student Michal Prágr vypracoval diplomovou práci na téma: Příprava realizace výstavby 

Aktivního centra v Ratíškovicích. Obsahově jsou v práci řešeny tyto části – technická zpráva 

ke stavebně technologickému projektu, koordinační situace se širšími vztahy dopravních tras, 

časový a finanční plán stavby – objektový, studie realizace hlavních technologických etap 

stavebního objektu, projekt zařízení staveniště. Student se dále ve své práci věnoval návrhu 

hlavních stavebních strojů a mechanismů, časovému plánu hlavního stavebního objektu, plánu 

zajištění vybraných materiálových zdrojů pro hlavní stavební objekt, technologickému předpisu pro 

montáž střešní konstrukce a pro provádění monolitických konstrukcí, kontrolnímu a zkušebnímu 

plánu montáže střešní konstrukce a provádění monolitických konstrukcí. V rámci jiného zadání 

student vypracoval plán BOZP a v rámci specializace z oblasti vypracoval tepelně-technické 

posouzení vybraných konstrukcí. Jako podklad pro diplomovou práci slouží část převzaté 

projektové dokumentace na základě písemného souhlasu oprávněné osoby. 

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.: 

Student ve své diplomové práci prokázal schopnost samostatného uvažování při řešení 

stavebně-technologických problémů a odborné znalosti v dané problematice. 

Student předložil diplomovou práci v požadovaném rozsahu, který mu byl stanoven 

zadáním a přílohou k tomuto zadání. Student prokázal, že má dobré znalosti a předpoklady pro 

řešení úloh v dané úrovni obtížnosti. 
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Z hlediska technického student používal soudobé technologie ve výstavbě, použil moderní 

strojní zařízení a materiály. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Textová část: 

 4.4.6 Dokončovací práce, Úprava povrchů vnitřních str. 46 – Podklad (zdivo/betonové 

konstrukce) mimo vlhčení nebude pod jádrovou vrstvu omítky nijak upraven? Objasněte. 

 5.9 Bilance zemních prací str. 60 – Jaké zásady platí pro uložení ornice?  
 5.11.2 Skládky zpevněné plochy a odstavná stání - Z jakého důvodu byla volena frakce pro 

staveništní komunikaci 32/64 mm? Tato frakce je užívaná pro spodní drenážní vrstvy, 
nikoliv jako pojízdná vrstva. Jak bude kontrolováno zhutnění na Edef= 40 MPa? 

 12. Kontrolní a zkušební plán provádění monolitických konstrukcí – Platnost normy ČSN EN 

206-1, na kterou se odkazujete, byla ukončena 1. 7. 2014. Dále se odkazujete na normu 

ČSN 73 0212, jejíž platnost byla ukončena 1. 11. 1996.  

Jak probíhá kontrola armování a betonáže dle normy ČSN 73 2810, Dřevěné stavební 

konstrukce. Provádění? 

Kdo musí být kromě SV a M také přítomen při přebírání výztuže? 

Jak bude provedena kontrola odbednění dle ČSN 73 1901, Navrhování střech. Základní 

ustanovení? Stejně tak jak probíhá kontrola ošetřování betonu dle ČSN 73 3610, 

Navrhování klempířských konstrukcí? Objasněte. 

Přílohová část: 

 B.5.1 Zařízení staveniště – Spodní stavba – Zcela chybí výškopis - vrstevnice. Je dovoleno 
manipulovat s břemeny nad staveništními kontejnery vedoucích, zaměstnanců a sanitárním 
kontejnerem (O1, O2,10)? 

 B.6.1 Posouzení věžového jeřábu – Bylo by vhodné ve výkresu vyznačit vzdálenosti břemen 
ke skládce. Nelze tak ověřit, zda jste uvažoval obě možnosti a bral v potaz více nepříznivou 
variantu pro jednotlivá břemena. Nejtěžšími a nejvzdálenějšími břemeny jsou svazky 
armatury, jejichž skládka je patrně ve větší vzdálenosti než vlastní poloha přemístění na 
objekt. Posouzení v tomto případě tedy není průkazné. 

 B.7.1 Časový plán SO01- Aktivní centrum  
- Zřízení bednění svislých konstrukcí předchází vázání výztuže? Vysvětlete. 
- Malby a nátěry budou dokončeny dříve než obklady a podlahy z dlaždic? Zdůvodněte. 

 B.8.1 Položkový rozpočet objektu SO01 – Postrádám položku přesun hmot u převážné 
většiny dílů PSV. 

 B.13.1 Plán BOZP kapitola 1.8.1 Staveniště b) Pád předmětu z výšky – Jak zajistíte prostor, 
nad kterým se pracuje ve výšce a vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo 
předmětů? Případně jaký rozměr bude mít ohrožený prostor? 

 B.14.1 Specializace z oblasti – Tepelně-technické posouzení vybraných konstrukcí, Stropní 
konstrukce str. 4 – Chybí zhodnocení konstrukce. Vyhovuje tato skladba doporučení ČSN 73 
0540-2 na součinitel prostupu tepla? 

 

 Drobnou připomínkou nemající vliv na obsah práce je neúplné dodržení typologických zásad 
(krátké předložky na konci řádku aj.) 

 Postrádám odkazy na zdroje u citovaného textu a obrázků. 

Závěr: 
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Práci jsem prostudoval a nemám k ní dalších připomínek. Z hlediska náplně, obsahu a úrovně 

zpracování práci doporučuji k obhajobě při státních závěrečných zkouškách. 

Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce ji hodnotím 

následovně: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  18. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


