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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Stavebně technologický projekt rekonstrukce silničního mostu 

v obci Vlkoš 

Autor práce:  Bc. Ondřej Otrusina 

Oponent práce: Ing. Jitka Vlčková 

Popis práce: 

Předložená diplomová práce je zaměřena na řešení stavebně technologické přípravy 

rekonstrukce mostu na silnici I. třídy. Práce obsahuje technologický předpis provedení nosné 

konstrukce mostu včetně kontrolního a zkušebního plánu a plán zajištění dopravy čerstvé 

betonové směsi. Rovněž je vypracován projekt zařízení staveniště, návrh strojů a mechanizace 

a další části dle přílohy zadání, které bylo autorovi předáno 31. 3. 2018 vedoucí práce, kterou 

je Ing. Yvetta Diaz. 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. Předložená diplomová práce je na dobré úrovni a je patrné, že student se v dané 

problematice orientuje. K řešení zadaného úkolu diplomant přistupoval komplexně jak po 

stránce obsahové, tak odborné. 

ad 2. Zvolené metody a postupy považuji za vhodné. Projekt zařízení staveniště vykazuje 

chyby a není etapizován  - viz připomínky. 

ad 3. Práce je v souladu s platnými technickými normami a legislativními předpisy pro 

výstavbu a bezpečné provádění prací. Reference jsou v práci obsaženy formou 

bibliografických citací, avšak převážně online zdroje. 
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ad 4. Textová část je obsáhlá a po stylistické stránce čtivá. Po grafické stránce nemám k práci 

výhrady. Formální úprava odpovídá platné směrnici VUT v Brně pro vzhled vysokoškolských 

závěrečných prací. 

Ad 5. Zadání bylo splněno ve všech bodech přílohy k zadání. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Po podrobném prostudování práce mám následující připomínky a dotazy. 

Textová část 

Studie realizace hlavních technologických etap: 

Studie je dobře zpracovaná a podrobná, jen není patrné, z čeho student získal výpis materiálu 

pro jednotlivé etapy. 

- Vysvětlete, kde jste získal potřebné objemy materiálu např. na str. 44 materiál pro 

provizorní komunikaci nebo na str. 45 materiál pro demolice. Tyto materiály nejsou 

uvedeny v rozpočtu ani propočtu stavby.  

- V personálním obsazení na str. 45 je uveden řidič mobilního jeřábu a 3 pomocní 

dělníci. Kdo a jak bude realizovat úvazy břemen na jeřáb? 

- Ve studii mostní konstrukce bych uvítala informaci o řešení bezpečnostních opatření, 

neboť ty mohou mít vliv na cenu prováděných prací. Jak zajistíte, aby nedošlo k úniku 

ropných látek do vodoteče?  

Projekt zařízení staveniště: 

- V poslední větě na straně 61 uvádíte, že se stavbou nejsou spojeny žádné demolice. 

Vysvětlete proč, když ve studii na str. 44 popisujete demontáže. 

Technologický předpis pro provádění nosné konstrukce mostu: 

- Na str. 112 uvádíte, že se jedná o železobetonovou monolitickou konstrukci mostu. Jde 

o práce nad vodní hladinou, vysvětlete, jak zajistíte přístup pracovníků pro provádění 

prací a jak budete probíhat manipulace s bedněním a výztuží? V postupu prací ani ve 

strojích není uvedeno. 

- BOZP je obecné, nezohledňuje bezpečnostní opatření pro práce uvedené v předchozím 

bodě. 

Přílohy 

Výkres č. 05 – Situace zařízení staveniště 

- Vysvětlete komisi, pro kterou etapu výstavby je vypracován výkres zařízení staveniště. 

Jak bude zajištěn přístup na staveniště v době realizace nosné konstrukce mostu? Pro 

jaké činnosti je zakreslená pozice stavebních strojů ve výkrese? Je tato pozice pro 

betonáž mostovky?  

- Vysvětlete čím, a jak bude probíhat přesun materiálu (bednění a podpěrných skruží) 

k místu uložení. Postrádám umístění autojeřábu a ověření jeho nosnosti. 

Příloha 09 – Položkový rozpočet 

- Vysvětlete, z čeho jste získal cenu na zařízení staveniště 

Závěr: 

Bc. Ondřej Otrusina ve své práci prokázal schopnost samostatného řešení stavebně 

technologických problémů. Předloženou práci lze hodnotit jako zdařilou, zpracovanou na 
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úrovni běžných standardů diplomových prací. Svým rozsahem práce splňuje požadavky 

uvedené v zadání. 

Po zvážení rozsahu, tématu, kvality a míry splnění zadání doporučuji práci k obhajobě a 

hodnotím ji známkou: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

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


