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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Stavebně technologický projekt rekonstrukce objektu 

Rooseveltova v Brně 

Autor práce: Bc. Petr Pavelka 

Oponent práce: Ing. et Ing. Barbora Nečasová 

Popis práce: Předložená diplomová práce řeší vybrané částí stavebně technologického 

projektu rekonstrukce objektu Rooseveltova v Brně. V práci je zpracována průvodní a souhrnná 

technická zpráva, situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, technická zpráva zařízení 

staveniště včetně výkresové dokumentace, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, 

časový plán hlavního stavebního objektu, technologický předpis pro bourací práce a pro 

provádění železobetonové monolitické stropní konstrukce včetně kontrolních a zkušebních 

plánů.  

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.: 

Odborná úroveň práce je dobrá a odpovídá znalostem studenta 2. ročníku magisterského 

studia VUT FAST. Z hlediska technického a ekonomického posouzení neshledávám v práci 

závažné chyby. Při jejím vypracování byly až několik výjimek zohledněny platné právní předpisy 

a s problematikou související noremní ustanovení. Po formální i grafické stránce je práce 

zpracována dobře. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Na základě jakého podkladu byla vytvořena osnova průvodní zprávy? Nejedná se o 

standardní znění dle platné legislativy. 
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2. Na str. 68 – 69 v tabulce „Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby“ 

by bylo vhodné doplnit konkrétní místo, kde bude odpad likvidován. Dtto v technologických 

předpisech. 

3. Na str. 70 v bod j) je uvedena nevhodná legislativa. Dle vyhlášky č. 601/2006 Sb. není možné 

zajistit bezpečnost práce; zákon č. 365/2011 Sb. není zákoník práce, ale zákon upravující 

zákoník práce. 

4. Na str. 73 - 74 je uvedeno množství zkratek, které nejsou nikde v předchozím textu, 

či v seznamu zkratek, popsány. 

5. Kapitola Řešení širších dopravních vztahů: na str. 80 – 88 je v textu uvedeno, že veškeré 

kritické body pro průjezd vyhovují. Z textu není zřejmé, jaké body byly kritické, proč byly 

kritické a co bylo posuzováno. Doporučuji doplnit a objasnit. 

6. Na str. 90 v kapitole nadrozměrná přeprava je uvedeno, že souprava překračuje povolené 

limity pro přepravu vozidel, ale není uvedeno, o jaké limity se jedná. Není zřejmé, co je 

nevyhovující a co bylo posuzováno. Doporučuji doplnit a objasnit. 

7. Na str. 111 je uvedeno, že stavební kontejnery vyžadují ohlášení dle stavebního zákona. 

Popište postup ohlášení. 

8. V položkovém rozpočtu není uvedena položka přesun hmot pro HSV. S ohledem na 

množství prací nebudou náklady zanedbatelné. 

Závěr: 

Autor práce prokázal schopnost samostatného řešení stavebně technologických problémů. 

Předložená práce svým rozsahem a způsobem zpracování splňuje požadavky uvedené v zadání 

diplomové práce. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  16. ledna 2019  Oponent práce:         Ing. et Ing. Barbora Nečasová 

 

 


