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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Příprava realizace dostavby klinické hematologie FN Brno 

Autor práce: Bc. Aleš Průcha 

Oponent práce: Ing. Rostislav Doubek 

Popis práce: 

Na základě předložené diplomové práce po jejím prostudování, zaujímám následující 

stanovisko:  

Textová část práce obsahuje: 

Technickou zprávu STP, koordinační situaci se širšími vztahy dopravních tras, časový a finanční 

plán stavby, studii realizace hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, návrh 

hlavních stavebních strojů, časový plán hl. stavebního objektu, plán materiálových zdrojů 

vybraných konstrukcí, technologický předpis pro ocelovou a spřaženou stropní konstrukci, 

kontrolní a zkušební plán, položkový rozpočet hrubé stavby, konstrukční detaily, kladečský 

výkres fasádních panelů, posouzení nákladů na zařízení staveniště, plán BOZP, návrh opatření 

pro certifikaci LEED, porovnání výplně ocelové konstrukce. 

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.: 

Diplomant celkově prokázal schopnost samostatného řešení. Po stránce obsahové a odborné 

hodnotím práci jako zdařilou. Znalosti diplomanta uplatněné v závěrečné práci odpovídají 

znalostem studenta navazujícího magisterského studia v oboru. Práce je splněna ve svém 

rozsahu dle zadání diplomové práce.  Z hlediska technického a ekonomického hodnotím práci 

jako dobrou. Pro zpracování diplomové práce byly použity platné normy a legislativní 

předpisy. Formální zpracování práce je dobré. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

Str. 53 - ocelová konstrukce: jak byla stanovena 8% přirážka na spojovací materiál.  

Str. 54 - spřažená stropní deska: celková hmotnost výztuže je 6,26 t a v položkovém rozpočtu 

49 t, co tedy platí? Student uvádí, že při betonáži není ztratné, ale na str. 79 je uvedeno ztratné 

3%, co tedy platí?  

Str. 66 - personální obsazení: žádný pracovník nemá v rámci kvalifikace vazačský průkaz, který 

je nezbytný pro přesun břemen.  

Str. 79 – beton: celkové množství 55,62 m3 a v položkovém rozpočtu je uvedeno 64,14 m3, co 

tedy platí?  

Str. 79 - sekundární doprava: je uvedeno autočerpadlo Putzmeister M38-5 a v návrhu strojní 

sestavy je navržen model M47-5.16H, co tedy platí?  

Str. 80 - skladování: co je třeba dodržet pro skladování palety plechu na střeše objektu, o 

kterém se student zmiňuje. Předložit komisi.  

Výkres č. P1 - koordinační situace se širšími dopravními vztahy: chybí dopravní značení u 

výjezdu z areálu nemocnice. Předložit komisi. 

Příloha č. P14 - Srovnání jeřábů: u věžového jeřábu chybí další nákladové položky. Předložit 

komisi. 

Závěr: 

Za příkladné považuji, že student v rámci kapitoly výkazu výměr student řádně značí 

kalkulované položky; zabývá se problematikou plnění požadavků certifikace LEED; při návrhu 

jeřábů posuzuje jednotlivé stroje. 

Nedostatkem studentovi práce je, že si nepřekontroloval údaje uváděné ve více kapitolách. 

 

Po zvážení výše uvedených stanovisek a zjištěných předností i nedostatků předložené 

diplomové práce, doporučuji studenta Bc. Aleše Průchu k obhajobě před komisí státní 

závěrečné zkoušky a hodnotím práci známkou dle ECTS: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  22. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


