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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Stavebně technologický projekt obchodního centra v Aši 

Autor práce:  Bc. Michael Petřík 

Oponent práce:  Ing. Václav Venkrbec 

Popis práce: 

Předložená diplomová práce je zaměřena na řešení stavebně technologické přípravy stavby 
obchodního centra a dalších souvisejících objektů. Práce obsahuje technologický předpis pro 
provedení průmyslové podlahy. Dále je vypracován projekt zařízení staveniště, návrh strojů a 
mechanizace, byly řešeny dopravní trasy, kontrolní a zkušební plán, položkový rozpočet a další 
části dle přílohy zadání, které bylo předáno autorovi 31. 3. 2018 vedoucím práce, kterým je 
Ing. Michal Novotný, Ph.D. Jako podklad slouží převzatá část 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.: 

ad 1. Je možno konstatovat, že student přistupoval k řešení zadaného úkolu komplexně jak po 
stránce obsahové, tak odborné. Bylo by vhodné více čerpat z norem pro beton, viz výhrady k 
předpisu a ke kontrolnímu a zkušebnímu plánu. 
ad 2. Zvolené metody a postupy zpracování považuji za vhodné. Projekt zařízení staveniště 
vykazuje elementární chyby. 
ad 3. Práce je v souladu s platnými technickými normami a dalšími legislativními předpisy. 
Reference jsou v práci obsaženy formou bibliografických citací, nutno dodat, že z většiny 
pouze online zdroje. Vhodnější by byla odborná recenzovaná literatura. 
ad 4. Textová část práce je obsáhlá, jasná, přehledná a po stylistické stránce dlouhých 
nečleněných odstavců však obtížněji čtivá s drobnými gramatickými chybami. Po grafické 



 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

2 / 4 

stránce nemám výhrady. Formální úprava odpovídá platné směrnici VUT v Brně pro vzhled 
vysokoškolských závěrečných prací. 
ad 5. Zadání bylo splněno ve všech bodech přílohy zadání, definovaného vedoucím diplomové 
práce. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Po podrobném prostudování práce mám následující připomínky a dotazy. Zdůrazňuji, že 
následující připomínky a metrika jejich hodnocení jsou de facto subjektivním názorem na 
základě osobních zkušeností oponenta, však nikoliv názorem podjatým. 
 
Textová část 

Kap. 1 Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu 
Str. 29 – Způsoby likvidace by bylo vhodné sladit s terminologií Přílohy č. 3 k zákonu č. 
185/2001 Sb. 
 
Kap. 5 Projekt zařízení staveniště 
Str. 85 – Je uvedeno, že přípojka vody pro stavbu vyhoví. Staveniště je však napojeno na 
vodovod pro závlahu (SO 02.04.3), který má DN25 (údaj ze str. 23) a na požadovaný průtok 
nevyhoví. Nelze posuzovat jen hlavní řád, ale celou trasu přípojky. Navrhněte jiné přípojné 
místo. Bylo uvažováno i s vodou pro protipožární účely staveniště? Jak se dimenzuje 
s ohledem na požární zatížení a stupeň požární bezpečnosti staveniště? 
Str. 87 – V kapitole definující zpevněnou staveništní komunikaci a informace o umístění jeřábu 
postrádám předepsanou míru zhutnění (např. Edef,2 [MPa]). Která norma ustanovuje danou 
zkoušku pro in situ zkoušení? 
 
Kap. 9 Technologický předpis průmyslové podlahy 
Str. 115 – Není zřejmé, zda bylo počítáno se ztratným / pořezem u jednotlivých materiálů? 
Str. 115 – Proč je ve výkazu drátkobeton počítán na m2, když je rozpočtová položka v m3? 
Drátkobeton (přesněji vláknobeton) je nedostatečně specifikován dle ČSN EN 206+A1:2016. 
Doporučoval bych specifikovat také typ ocelových vláken. 
Str. 121 – Je uvedeno, že provedeme kontrolu obsahu vzduchu při převzetí betonu. Jakým 
způsobem toto lze zjistit? 
Str. 122 – Je uvedena pokládka teracových dlaždic do betonu C/20/25. Jaká bude tloušťka lože 
a jaká bude max. velikost zrna kameniva? 
Str. 127 – Do recyklací bych rozhodně nezahrnoval spálení dřeva. Vlivy na životní prostředí 
jsou diametrálně odlišné. 
 
Kap. 10 Kontrolní a zkušební plán kvality pro průmyslové podlahy 
Str. 134 – Postrádám specifikování mezní odchylky celkové přímosti hran viditelných spár pro 
teracovou dlažbu dle ČSN 74 4504:2012. 
Str. 134 – Jaká je nejvyšší dovolená vlhkost podkladu před pokládkou teracové dlažby? Jaké 
metody jsou k dispozici? 
Str. 134 – Je uvedeno měření místní rovinnosti. Jak bude měřena celková rovinnost povrchu 
podlah (rastr; počet zkušebních míst; minimální vzdálenost zkušebních bodů)? 
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Str. 134 + 135 – Není uvedena kontrola skluznosti podlah dle ČSN 74 4504:2012. Jaké jsou 
požadavky na součinitel smykového tření u staveb užívaných veřejností? 
 
Výkresová část a přílohy 

Výkres č. 1 – Zařízení staveniště – zemní práce 
- Kde a jak bude probíhat čištění vyjíždějících vozidel ze stavby. 
- Není zřejmé, jaké stavební buňky budou v této etapě na staveništi 
- Deponie výkopku a ornice nesmí být sloučena – došlo by ke znehodnocení biokultur a 
půdního edafonu v ornici! Jak bude řešeno? 
 
Výkres č. 2 – Zařízení staveniště – fáze 2 
- Proč jsou kontejnery vedení stavby oproti etapě 1 přemístěny na jinou pozici? 
- Absolutně nevyhovující kótování (velmi málo kót, které nejsou vedeny ke stávajícím 
objektům). Postrádám zakótování brány a severku. 
- Je navržena rozsáhlá panelová komunikace. Jaká je její plocha? Je to ekonomické? Ze 
špatného šrafování této plochy nelze určit, kde se rozprostírá. Jak budou vyváženy kontejnery 
pro odpad, když k nim nevede zpevněná plocha komunikace? 
- Jaké je zpevnění uvnitř objektu, jestliže zde probíhat skladování a montáž prefabrikovaných 
prvků jeřábem? 
- Areálové inženýrské sítě, především šachtice kanalizace budou vystaveny pojezdu těžké 
mechanizace. Není uvedena žádná ochrana. Dle časového plánu jsou veškeré sítě budovány 
na začátku stavby. 
- Pro staveniště této velikosti (ve špičce 37 osob) považuji jeden venkovní žlab na umývání za 
nedostatečný a nepřiměřený dnešním hygienickým standardům (nemožnost sprchování 
apod.) 
- Proč nejsou zobrazeny pozice jeřábu a jeho dosah resp. zakázaný prostor manipulace s 
břemeny? 
 
Výkres č. 3 – Zařízení staveniště – fáze 3 
- Proč je v této fázi odstraněna staveništní komunikace? 
 
Výkres č. 4 – Výkres panelové komunikace 
- Otáčení vozidel je navrženo na nezpevněné ploše. Bude zajištěno čištění vozidel na výjezdu? 
Obhajte ekonomickou výhodnost použití panelů – proč nemohla být komunikace přímá a 
kratší (tzn. diagonálně přes staveniště)? Není uveden počet panelů. 
 
Výkresy č. 5 až 8 – Schéma jeřábu část 1 až 4 
- V žádném schématu není zakótována pozice jeřábu, na kterou byl jeřáb posuzován. 
 
Výkres č. 9 – Časový harmonogram 
- Není uveden technologický normál a není proto zřejmé, jak byly stanoveny doby trvání 
jednotlivých činností? Není uvedena norma času ani produktivita (pozn. systém Contec dokáže 
technologický normál vygenerovat jako samostatnou přílohu). 
- Z harmonogramu nejsou zřejmé technologické pauzy pro ošetřování betonu z důvodu malé 
podrobnosti (absence tzv. dílčích stavebních procesů). 
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Výkres č. 12 – Časový a finanční plán objektový 
- doba byla stanovena metodou naturální, u objektového časového plánu bych doporučoval 
metodu finanční (se zohledněním produktivity namísto normy času) dle vztahu: 

� =
�

(�� × � × 	)
 

kde: Z  …je cena produkce [Kč]; 
 Pr  … je produktivita 1 pracovníka [Kč/hod]; 
 d  … je počet pracovních sil; 
 h  … je směnový fond [hod./směnu] 
 
Příloha č. 13 – Položkový rozpočet hlavního objektu SO03 
- Nejsou uvedeny ostatní náklady (dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření 
dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu apod.) a náklady na 
přesun hmot. 

Závěr: 

Autor Bc. Michael Petřík vytvořil práci rozsahem na průměrné úrovni a splňuje všechny body 
zadání práce. Práce je dobře zpracována z hlediska technického řešení. Práce je zpracována 
podrobně a do odpovídajících detailů. Výkresová část splňuje základní kritéria pro vybrané 
části stavebně technologického projektu. Autor prokázal, že je schopen samostatně řešit 
problémy a znalosti aplikovat do reálných výstupů. 
 
Po zvážení rozsahu, tématu, kvality a míry splnění zadání v souladu s dosaženou odborností 
předložené práce ji doporučuji k náležité obhajobě před komisí Státních závěrečných zkoušek 
a hodnotím ji známkou dle European Credit Transfer System. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  14. ledna 2019      Ing. Václav Venkrbec 


