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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Stavebně technologický projekt polyfunkčního domu v 

Olomouci   

Autor práce:  Bc. Libor Tříska 

Oponent práce: Ing. Martin Hejl 

Popis práce: 

Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem polyfunkčního 

domu v Olomouci. Práce obsahuje technickou zprávu, koordinační situaci stavby, 

časový a finanční plán, studii realizaci hlavních technologických etap, projekt zařízení 

staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, časový harmonogram, 

rozpočet, technologický předpis pro kontaktní zateplovací systém, kontrolní a 

zkušební plán kvality, plán BOZP a porovnání KZS s polystyrenem a minerální vatou.   

 

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.: 

S ohledem na dosažený stupeň vzdělání je práce z pohledu technického i grafického 

zpracována v odpovídající kvalitě. Formální úprava je dle platné směrnice VUT v Brně pro 

vzhled vysokoškolských závěrečných prací. Ke grafické stránce nemám výhrady až na drobné 

nedostatky v rámci výšky textu a zvoleného fontu u některých slov, které neodpovídají úpravě 

zbylé práce. Zadání diplomové práce bylo studentem splněno ve všech bodech. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

1. Průvodní zpráva – A.4 i) – chybí doložení vypočtu uvedených pro bilanci stavby. Jakým 

způsobem se vypočítá potřeba vody, návrhový odtok dešťových vod a množství 

splaškových vod? (stačí uvést vzorce a vysvětlit, o které vstupující veličiny se jedná) 

2. Souhrnná technická zpráva – B.2.6 i) Dle normy by sklon střešního pláště měl být 

takový, aby bylo zajištěno, že nebudou vznikat kaluže (min. 3%). Navržený sklon je tedy 

nedostatečný. Jak dělíme střešní konstrukce podle spádu? 

3. Souhrnná technická zpráva – B.2.8 g) Je třeba vypsat číslo katalogu odpadů a dále 

v tabulce přehledně vypsat a zatřídit všechny odpady, které budou produkovány 

v rámci výstavby s popisem jejich likvidace. 

4. Souhrnná technická zpráva a výkres zařízení staveniště – B.2.8 h) V Souhrnné 

technické zprávě je uvedeno, že bude na pozemku v rámci výstavby skladováno cca 

170 m3 vytěžené zeminy. Ovšem toto uskladnění chybí v rámci výkresu. Kde bude 

zemina skladovaná? Jaké jsou zásady pro uskladnění zeminy? 

5. Projekt zařízení staveniště - 5.3.1 a) Je vhodné v rámci popisu oplocení uvést i jeho 

výšku. Jaká je minimální výška pro oplocení staveniště? 

6. Výkres zařízení staveniště – Výkres není dostatečně prokótován je nutné jednotlivé 

prvky staveniště okótovat v obou směrech, aby je bylo možné na staveništi správně 

umístit. Dále je vhodné zaznačit i kóty vzdáleností od stávajících objektů v okolí stavby. 

7. Výkres zařízení staveniště – Vedlejší vjezd na staveniště je přímo na skládku 

materiálu S3. Je možné provádět dopravu tímto vjezdem, tak abychom se pohybovali 

pouze na staveništi jak je psáno ve zprávě? Je nezbytně nutné zpevňovat celou plochu 

staveniště? 

 

 

Závěr: 

Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce ji 
doporučuji k obhajobě před komisí státních závěrečných zkoušek a hodnotím ji známkou dle 
ECTS. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

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


