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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Bytový dům AB - Javorová čtvrť II Praha - stavebně 

technologický projekt 

Autor práce: Bc. Jiří Schreiber 

Oponent práce: Ing. et Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. 

Popis práce: Předložená diplomová práce se zabývá zpracováním stavebně 

technologického projektu pro bytový dům. Práce je zpracována v rozsahu dle zadání 

a je rozdělena do tematických kapitol, které jsou doplněny přílohovou částí. 

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 velmi 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 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. V kapitole 6. na str. 88 je uvedeno, „že pracovníci budou využívat vybavení objektu, který je 

realizován“. Je toto řešení vhodné? Jak bude zabezpečeno, aby nedošlo k poškození nového 

vybavení? Jak bude zajištěna čistota pracoviště? Jak budou řešeny platby vodného a 

stočného?  

2. V kapitole 8. na str. 179 je uveden popis realizace montážní plošiny. Z textu, ani z nákresu, 

není zcela zřejmé, jak budou nosníky H 20 zajištěny proti překlopení. Současně není zřejmé, 

zda budou nosníky zaklopeny bednícími deskami či nikoliv. Doporučuji objasnit. 
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3. V kapitole 8. na str. 188 je uveden výpočet doby trvání technologické pauzy před 

odbedněním. Je uvedeno, že se ve výpočtu zohledňuje krychelná pevnost betonu v tlaku. 

Výpočet je zpracován pro beton C25/30. Proč je tedy ve výpočtu použita hodnota válcové 

pevnosti betonu v tlaku? Proč bylo ve výpočtu uvažováno s dosažením 50% pevnosti 

betonu a nikoliv 70%?   

4. V kapitole 11. je zpracován návod na užívání typové bytové jednotky. Z kapitoly není zřejmé, 

komu je návod určen. Dále by bylo vhodné oddělit všeobecné zásady od zásad týkajících se 

bytové jednotky. 

5. V časovém plánu hlavního stavebního objektu, jenž je součástí přílohy 5.1, není uvedeno, 

kdy bude provedeno zateplení střechy. Pokud není se zateplením uvažováno, bylo by 

vhodné doplnit, jakým způsobem bude realizován spád 3 %. Se zateplením není uvažováno 

ani v položkovém rozpočtu, jenž je součástí přílohy 11.5.  

6. Na jakém základě byla stanovena doba trvání jednotlivých procesů? Součástí diplomové 

práce není technologický normál, není možné ověřit. 

Závěr: 

Autor práce prokázal schopnost samostatného řešení stavebně technologických problémů. 

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

diplomové práce. 

 

S ohledem na rozsah a preciznost zpracování navrhuji komisi pro tuto předloženou 

VŠKP zvážit návrh ocenění ČKAIT nebo udělení pochvaly děkanem za vynikající 

zpracování diplomové práce. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  14. ledna 2020  Oponent práce: Ing. et Ing. Barbora Nečasová, Ph.D.  

 

 


