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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Stavebně technologický projekt objektu v areálu Rotana 

Autor práce: Bc. Michal Kadlec  

Oponent práce: Ing. Michal Brandtner  

Popis práce: 

Předložená diplomová práce je zaměřena na řešení stavebně technologické přípravy první 

etapy výstavby novostavby dvoupodlažního objektu výrobně administrativní budovy v areálu 

Rotana. Obsahem práce je technologický předpis pro zemní práce včetně zajištění stavební 

jámy a technologický předpis pro prefabrikovaný ŽB skelet. Dále je vypracován projekt 

zařízení staveniště, časový plán hlavního stavebního objektu, návrh hlavních stavebních strojů 

a mechanismů a časový a finanční plán stavby objektový. Rovněž byla vypracovaná technická 

zpráva ke stavebně technologickému projektu, koordinační situace stavby, kontrolní a 

zkušební plán, položkový rozpočet, plán zajištění materiálových zdrojů pro montáž 

prefabrikovaného skeletu a další části dle přílohy zadání. Příloha zadání byla autorovi předána 

7. 4. 2019 vedoucím diplomové práce, kterou je Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. Jako podklad byla 

využita 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.  

ad 2. Zvolené metody a postupy zpracování považuji za vhodné.  
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ad 3. Práce je v souladu s platnými technickými normami a dalšími legislativními předpisy. 

Student při zpracování opomněl uvést několik novel u legislativy. V seznamu zdrojů je 

uvedena literatura až na drobné odchylky v souladu s citační normou ČSN ISO 690. 

ad 4. Textová část práce je obsáhlá, jasná, přehledná a po stylistické stránce dobře čtivá 

s drobnými gramatickými chybami. Formální úprava odpovídá platné směrnici VUT v Brně pro 

vzhled vysokoškolských závěrečných prací. 

ad 5. Zadání bylo splněno ve všech bodech přílohy zadání, která byla definována vedoucím 

diplomové práce. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Diplomovou práci jsem celou podrobně prostudoval. K práci mám tyto následující připomínky 

a dotazy. 

 

Textová část: 

Kap. 2 Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 

- 2.3 Dopravní trasy – jakým způsobem byla posouzena kritická místa dopravních tras pro 

navržené mechanismy? Byla posouzena všechna kritická místa? 

- Nepřekročí některý způsob dopravy navržených mechanismů limity pro nadrozměrnou 

přepravu svou délkou či hmotností? Co je považováno za nadrozměrnou přepravu? Jaké jsou 

legislativní náležitosti nadrozměrné přepravy? 

 

Kap. 5 Projekt zařízení staveniště 

- 5.1.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění – jakým způsobem bude 

zajištěna potřeba vody pro požární účely? Nachází se na staveništi nebo v jeho blízkosti 

požární hydrant? Je pro hasící účely staveniště rozhodující poloha a vzdálenost hydrantu? 

- 5.2.3 Objekty zařízení staveniště – zpevněné plochy – jakým způsobem byla stanovena 

velikost zpevněných ploch pro skladování materiálu? Na jakou předepsanou míru zhutnění 

budou zhutněny plochy sloužící jako komunikace a plochy pro skladování materiálu? Jakým 

způsobem ověříte míru zhutnění? Která norma ustanovuje danou zkoušku? 

 

Kap. 9 Technologický předpis pro zemní práce včetně zajištění stavební jámy 

- 9.3.1 Materiál – Zemní práce – jaká je souvislost součinitele nakypření s třídou těžitelnosti 

zeminy? Jaké jsou třídy těžitelnosti zeminy dle aktuální normy? 

- 9.6 Personální obsazení – jakou kvalifikaci či oprávnění musí mít jednotliví pracovníci 

popsané pracovní čety? Z jakého důvodu jsou tyto informace považovány za důležité?  

 

Kap. 10 Technologický předpis pro montáž ŽB skeletu 

- 10.3.1 Materiál – Jaké informace by měly být obsaženy v přesné specifikaci každého prvku ŽB 

skeletu?  

 

Výkresová část: 

Příloha P03 Časový plán objektový 

- Jak byla stanovena doba trvání hlavního stavebního objektu? V jaké fázi přípravy stavby je 

zpracováván časový plán objektový a v jaké fázi přesnější řádkový harmonogram stavby po 

dílčích činnostech?  
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- Měla by správně do výpočtu vstupovat produktivita práce? Popište způsob výpočtu a 

vyjmenujte, jaké vstupní hodnoty by měly být ve výpočtu obsaženy. 

 

Příloha P05 Bilance pracovníků 

- Čím je způsobena nevyvážená bilance nasazení jednotlivých pracovníků v druhé polovině 

výstavby? Na jakou hodnotu byly dimenzovány objekty sociálního a hygienického zařízení 

staveniště?  

- Mění se nějakým způsobem vybavenost staveniště v průběhu výstavby v souvislosti s počtem 

pracovníků? 

 

Příloha P06 Výkres ZS pro zemní práce 

- Postrádám vrstevnice. Jakou barvou se obvykle značí vrstevnice? 

- Bude zařízení staveniště vybudováno pouze na pozemcích, které má ve vlastnictví investor? 

Bude nutné zřizovat zábor pro možnost realizace zařízení staveniště? Pokud ano, tak jakým 

způsobem bude tento zábor právně a technicky zajištěn?  

- V jaké hloubce jsou uloženy dočasné staveništní přípojky? Jak bude zajištěna jejich ochrana 

proti možnému poškození od pojezdu mechanismů? Co je to nezámrzná hloubka? 

- U některých objektů ZS chybí jejich vzájemná poloha či poloha vůči budovanému objektu a 

pozemku.  

  

Příloha P07 Výkres ZS pro hrubou stavbu 

- Jsou poloměry otáčení navržené staveništní komunikace dostatečně pro pojezd navržené 

techniky?  

- Jakým způsobem bude provedeno napojení staveništní kanalizace na hlavní větev splaškové 

kanalizace?  

 

Příloha P12 Časový plán hlavního stavebního objektu 

- Doby trvání jednotlivých činností by bylo vhodné zaokrouhlit na dny či na půldny. V praxi by 

bylo poměrně komplikované dodržení délky trvání činnosti 6,93; 5,09; 11,58 dne apod.  

- K čemu se využívají v časovém plánování tzv. milníky? Co je to kritická cesta?  

 

Příloha P13 Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu 

- Z jakého důvodu byla zvolena pro řešený objekt snížená sazba DPH 15 %? 

- Jak byly vypočteny náklady na zařízení staveniště? Jakým způsobem se dají stanovit a co vše 

zahrnují? Jaká je souvislost s bodem v zadání DP – ekonomické vyhodnocení nákladů na ZS?  

 

Příloha P15 Tabulka KZP pro provádění zemních prací včetně zajištění stavební jámy 

- Bylo by vhodné uvést aktuálně platnou legislativu. 

- Tabulka KZP by měla rovněž obsahovat i měřící parametry jednotlivých kontrol. Jedná se o 

kontroly, u kterých je uveden způsob kontroly měřením.  

 

Příloha P16 Budování zařízení staveniště 

- Jaká je souvislost mezi vypočtenou celkovou cenou za objekty ZS v této příloze a cenou za 

zařízení staveniště uvedenou ve vedlejších nákladech položkového rozpočtu hlavního 

stavebního objektu? Jsou náklady na vybudování zpevněných ploch součástí položkového 

rozpočtu?  
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Závěr: 

Autor Bc. Michal Kadlec prokázal schopnost samostatně řešit problémy v rámci stavebně 

technologické přípravy. Dále prokázal, že je schopen získané poznatky a znalosti aplikovat do 

reálných výstupů. Práce je svým rozsahem na úrovni běžných standardů diplomových prací a 

odpovídá dosaženému stupni vzdělání autora. Předložená práce svým rozsahem a způsobem 

zpracování splňuje požadavky uvedené v zadání diplomové práce.  

 

Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání, odbornosti této práce a vhodnosti 

použitých metod a postupů doporučuji práci k náležité obhajobě před komisí Státních 

závěrečných zkoušek a hodnotím ji známkou dle ECTS: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

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


