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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Příprava realizace železobetonové haly v Poličce 

Autor práce: Bc. Marta Zelinková  

Oponent práce: Ing. Erika Kratochvílová 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší vybrané části přípravy realizace železobetonové haly v Poličce. Obsahově 

sestává z technické zprávy ke stavebně technologickému projektu, koordinační situace stavby             

a řešení širších dopravních tras, objektového časového a finančního plánu, studie realizace hlavních 

technologických etap objektu, projektu zařízení staveniště, který zahrnuje technickou zprávu ZS 

včetně výpočtu potřeb energií, výkres ZS, časový plán budování a likvidace objektů ZS a ekonomické 

vyhodnocení nákladů na ZS. Dále studentka vypracovala návrh hlavních stavebních strojů                     

a mechanismů, časový plán hlavního stavebního objektu, plán zajištění materiálů pro hrubou stavbu, 

technologický předpis pro hrubou spodní a vrchní stavbu, drátkobetonovou podlahu a opěrnou zeď, 

kontrolní a zkušební plán pro hrubou spodní a vrchní stavbu, drátkobetonovou podlahu a opěrnou 

zeď a jako jiné zadání plán BOZP, environment, položkový rozpočet hlavního stavebního objektu, 

cenové srovnání průmyslových podlah, posouzení dopravních tras včetně kritických bodů                     

a ekonomickou rozvahu provedení opěrné zdi. Studentka též zpracovala detaily vybraných částí 

v rámci specializace z oblasti pozemního stavitelství.  

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.: 

Studentka aplikovala moderní technologie ve výstavbě, použila vhodná zařízení a materiály. Při 

zpracování opomněla uvést některé novely u legislativy, tyto novely však neměly vliv na správnost 

vypracování. Tabulky a obrázky v textu nemají uvedeny zdroje. Grafická úroveň práce je na vysoké 

úrovni, nutno vyzdvihnout i velké množství propracovaných příloh. Co se však týká úpravy jazykové, 
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doporučuji dávat pozor na skladbu vět, spisovnost některých užívaných výrazů a pravopisné chyby. 

Požadavky na zadání byly splněny bez výhrad.  

Připomínky a dotazy k práci: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. prošlo novelizací. Jaké je číslo jeho novely?  

Technická zpráva zařízení staveniště 

- Bod 5.4.3.3: Na jaký počet zaměstnanců byly přesně dimenzovány kontejnery sloužící jako 

zázemí pro dělníky? Prokažte, že 2 kontejnery skutečně stačí.  

- Bod 5.4.3.4: Jak jste přesně určila, že vybraný sanitární kontejner je pro 25 osob? Popište 

způsob dimenzování.  

Technologické předpisy 

- Body 9.7, 13.7: V četách pro ukládání výztuže zcela postrádám železáře. Jaký je rozdíl mezi 

železářem a vazačem? Jaká je náplň jejich práce při ukládání výztuže?  

- Bod 9.9.2.2: Předepisujete, že k odbednění může dojít až po dosažení požadované pevnosti. 

Jakým způsobem bude zjištěno, že této pevnosti bylo skutečně dosaženo?  

Kontrolní a zkušební plány 

- Bod 10.1.6: Jaké jsou zásady pro skladování prefabrikovaných dílců skeletu? Jaké šířky uliček 

musí být mezi dílci dodrženy?  

- Bod 10.2.4: Kdo musí být kromě SV a TDI také přítomen při přebírání výztuže?  

Schéma montáže sloupů 

- Postrádám půdorysné vyznačení ploch, ze kterých budou jednotlivé prefabrikované prvky 

zdvihány, aby bylo spolehlivě prokázáno, že autojeřáb bude v každém případě schopen tyto 

prvky unést a dopravit na místo určení.  

Závěr: 

Studentka prokázala schopnost samostatného uvažování při řešení úloh stavebně-technologické 

problematiky i odborné znalosti v tomto oboru. Po zvážení rozsahu, kvality, míry splnění zadání, 

odbornosti předložené práce a vhodnosti použitých metod a postupů, hodnotím práci následovně:   

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  17. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


