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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Stavebně technologický projekt pro hotel v Krkonoších 

Autor práce:  Bc. Tomáš Pozler 

Oponent práce: Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. 

Popis práce: 

Předložená diplomová práce se zabývá realizací stavebně technologické přípravy hotelu ve 

Špindlerově Mlýně. Jedná se o čtyřpodlažní objekt se sedlovou střechou. Práce obsahuje studii 

realizace hlavních technologických etap, technologický předpis pro práce tesařské, klempířské 

a pokrývačské včetně kontrolního a zkušebního plánu a plán bezpečnosti pro provádění 

krovu. Rovněž je vypracován projekt zařízení staveniště, návrh stavebních strojů a 

mechanismů a další části dle přílohy zadání, která byla autorovi předána 1.5.2019 vedoucím 

práce Ing. Václavem Venkrbcem. Jako podklad pro zpracování diplomové práce slouží převzatá 

část projektové dokumentace, která byla zapůjšena 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. Odborná úroveň diplomové práce je na dobré úrovni a z práce je patrné, že student se 

v dané problematice orientuje. Jasně je zpracováno technické řešení, které je podpořeno jak 

ekonomicky, tak i z hlediska časové náročnosti a proveditelnosti.  

ad 2. Zvolené metody a postupy považuji za vhodné.  

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

výstavbu a bezpečné provádění prací.  
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ad 4. Textová část je 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. Technologicky se od řešeného 

tématu vzdaluje kapitola 13 – projekt dětského hřiště. 

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 je zbytečné znovu uvádět kapitolu 4.2, 

která je shodná s popisem stavebních objektů v kapitole 1.4. 

 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – provádění krovu: 

- Na str. 105 v bodě c) uvádíte: „V rámci stavby dojde k přeložce NN a v okolí stavby tak 

nebudou vedeny nadzemní sítě, které by bránily například použití jeřábu.“, ale 

přeložka NN není zmíněna ani v časovém a finančním plánu stavby, ani v popisu 

stavebních objektů. Vysvětlete při obhajobě. 

Přílohy 

Časový harmonogram hlavního stavebního objektu: 

- V časovém plánu máte sedmi denní technologickou přestávku (TP) mezi prováděním 

Porotherm stropů a zděním obvodového zdiva dalšího podlaží. Vysvětlete, proč nebylo 

této TP využito pro zhotovení schodiště. Byly vzniklé TP na hlavním stavebním objektu 

využité pro budování ostatních stavebních objektů? 

 

Časový a finanční plán stavby: 

- Vysvětlete, proč nebyly podkladní vrstvy zpevněných ploch použité pro provoz 

staveniště namísto navrženého recyklátu. Je toto řešení ekonomické? 

 

Výkres č. 05 – Situace zařízení staveniště 

- V místě výjezdu stavebních strojů na hlavní komunikaci by bylo vhodnější z důvodu 

rozhledu strojníka umístit průhledné oplocení. 

- Vysvětlete, jak bude zajištěna bezpečnost pod lešením v místě vstupů do objektu? 

- Je dostatečný návrh jednoho stavebního výtahu pro dokončovací práce? 

- V poznámce ve výkrese číslo 05 zmiňujete jeřáb. Bude v době dokončovacích prací 

potřeba? Jeho umístění není ve výkrese zaznačeno. 

 

Jakým způsobem byly nastaveny hlukové limity pro vaše staveniště? Jaký je hlukový limit? 

Závěr: 

Z hlediska obsahové a odborné úrovně lze přístup studenta k vypracování diplomové práce 

hodnotit jako vyvážený a komplexní. Bc. Tomáš Pozler ve své práci prokázal schopnost 

samostatného řešení stavebně technologických problémů. Předloženou práci lze hodnotit 
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jako zdařilou, zpracovanou na dobré úrovni. 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:  20. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


