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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Obytný areál Ponavia park v Brně, příprava a organizace stavby 

Autor práce: Bc. Dominik Hladký 

Oponent práce: Ing. Jiří Patloka 

Popis práce: 

Student Dominik Hladký vypracoval diplomovou práci na téma: Obytný areál Ponavia park v Brně, 

příprava a organizace stavby. Obsahově jsou v práci řešeny tyto části – technická zpráva ke stavebně 

technologickému projektu, studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, širší 

vztahy dopravních tras, časový a finanční plán stavby – objektový, technická zpráva zařízení 

staveniště, návrh hlavních strojů a mechanismů. Student se dále ve své práci věnoval 

technologickému předpisu železobetonové monolitické konstrukce, časovému plánu stavebního 

objektu, plánu zajištění materiálových zdrojů a kontrolnímu a zkušebnímu plánu pro monolitické 

železobetonové konstrukce. V rámci jiného zadání student vypracoval položkový rozpočet stavební 

části hlavního stavebního objektu, bezpečnost na staveništi, ochranu životního prostředí v důsledku 

stavby, hlukovou studii, technicko-ekonomické srovnání keramického zdiva a vápenopískových 

tvárnic. Jako podklad pro diplomovou práci slouží projektová 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.: 

Student ve své diplomové práci prokázal schopnost samostatného uvažování při řešení 

stavebně-technologických problémů a odborné znalosti v dané problematice. 

Student předložil diplomovou práci v požadovaném rozsahu, který mu byl stanoven zadáním 

a přílohou k tomuto zadání. Student prokázal, že má dobré znalosti a předpoklady pro řešení úloh 

v dané úrovni obtížnosti. 



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

2 / 2 

Z hlediska technického student používal soudobé technologie ve výstavbě, použil moderní 

strojní zařízení a materiály. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Textová část: 

• 1.8.1.1 Dopravní infrastruktura – na str. 32 uvádíte: „Veškeré otáčení vozidel bude probíhat 

uvnitř na staveništi.“ Proč v koordinační situaci ověřujete možnost obratiště s poloměrem 

pouze 10 m, přičemž při dopravě tvárnic, autočerpadla, zeminy, prefa výrobků jsou 

uvažovány dopravní prostředky s poloměry 11,9 m, 14 m, 15 m a 17 m. 

• 2.9.3 Zemní práce str. 54 – Z jakého důvodu jsou u etapy zemních prací uvažováni 

v personálním obsazení řidiči autodomíchávače? 

• 5.4.1 Skladovací plocha A na str. 122 uvádíte: „Maximální výška zdícího materiálu je 6 palet 

nad sebou, ale z důvodu velké skladovací plochy budou skladované pouze 4 palety na sobě.“ 

Jak byla určena možnost skladování 6 palet na sobě? Jak zajistíte stabilitu stohu, jak bude 

řešeno odebírání jednotlivých palet? 

• 6.1.1 Posouzení únosnosti str. 134 alternativně str. 136.  Pro posouzení jeřábu nejsou 

uvedeny (vyznačeny) polohy jednotlivých břemen jak vůči objektu, tak vůči skládce. Není 

patrné, zda byly uvažovány obě varianty polohy břemen a bral jste v potaz více nepříznivou 

variantu. Posouzení v tomto případě tedy není průkazné. 

Přílohová část: 

• P4a Zařízení staveniště – Spodní stavba. Zcela chybí výškopis – vrstevnice. Je dovoleno 
manipulovat s břemeny nad staveništními kontejnery vedoucích, zaměstnanců a sanitárním 
kontejnerem (1, 2, 3, 4, 5)? 

• P18 Kontrolní a zkušební plán pro monolitické konstrukce – Odkazujete se na již neplatné 
normy ČSN 73 0212, ČSN 73 0210, ČSN 73 0210-2. Norma pod přesným označením ČSN EN 
12390 neexistuje. 

 
• Některé pasáže nebyly vhodně stylisticky formulovány, což mírně zhoršuje celkový dojem 

předložené práce. 
• Drobnou připomínkou nemající vliv na obsah práce je neúplné dodržení typologických zásad 

(krátké předložky na konci řádku aj.). 

Závěr: 

Práci jsem prostudoval a nemám k ní dalších připomínek. Z hlediska náplně, obsahu a úrovně 

zpracování práci doporučuji k obhajobě při státních závěrečných zkouškách. 

Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce ji hodnotím 

následovně: 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 20. ledna 2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


