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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Stavebně technologická příprava skladového a administrativního 

objektu v Černé za Bory 

Autor práce:  Bc. Michal Štěpánek 

Oponent práce: Ing. Martin Hejl 

Popis práce: 

Diplomová práce má za cíl stavebně technologické řešení skladového a 

administrativního objektu v Černé za Bory. Diplomová práce obsahuje 

technologické postupy k provedení montáže železobetonového skeletu a 

realizaci průmyslové podlahy. Tato práce řeší problémy, které by mohly 

nastat při provádění montáže skeletu a realizaci průmyslové podlahy. Práce 

obsahuje stavebně technologický projekt, studii realizace hlavních 

technologických etap, situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, projekt 

zařízení staveniště a hlavní návrh strojů a mechanismů. Dále jsou v práci 

vytvořeny variantní řešení montáže skeletu včetně finančního a časového 

vyhodnocení. Student se rozhodl vypracovat také konstrukční detaily pro 

uložení skeletu, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jako součást 

této práce je srovnání průmyslových podlah, jak z hlediska náročnosti na 

provádění, tak i z hlediska ekonomického, časový plán realizace hlavního 

stavebního objektu. Dále student zpracoval kontrolní a zkušební plán pro 

montáž skeletu i pro realizaci průmyslové podlahy.  

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 ☐ ☒ ☐ ☐ 
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Komentář k bodům 1. až 5.: 

 

S ohledem na dosažený stupeň vzdělání je práce z pohledu technického i grafického zpracována v 

odpovídající kvalitě. Formální úprava je dle platné směrnice VUT v Brně pro vzhled vysokoškolských 

závěrečných prací. Ke grafické stránce nemám výhrady až na drobné nedostatky v gramatice, které 

přisuzuji obsáhlosti práce. Zadání diplomové práce bylo studentem splněno ve všech bodech 

Připomínky a dotazy k práci: 

Výkresy A2 – A4   

Výkresy zařízení staveniště jsou nedostatečně okótovány.  

Jak by staveniště mělo být správně okótováno?  

Které objekty musejí být okótovány?  

Může se břemeno zavěšené na autojeřábu pohybovat nad prostory 

s kontejnery pro pracovníky?  

Jakým způsobem budou chráněny staveništní přípojky pod staveništní 

komunikací? 

Technická zpráva  

Ve výkresech je plocha v okolí stavby označena jako zpevněná vyasfaltovaná. 

   V rámci vlivu na životní prostředí je uvažováno se vsakováním dešťové vody. 

   Jakým způsobem bude tedy toto vsakování vyřešeno? 

   Jakým způsobem se stanovuje návrhový odtok dešťových vod? 

TP Průmyslové podlahy 

   Jaký je dosah čerpadla u navrženého autodomíchávače?  

Ideálně doplnit do situace polohy umístění autodomíchávače při betonáži a 

vyznačení dosahu čerpadla. 

Cenové srovnání průmyslových podlah 

Finanční srovnání vychází lépe pro podlahu z drátkobetonu. V jakém případě 

by student volil použití dražší verze s KARI sítí? Jaké další průmyslové 

podlahy by se případně daly použít? 

    

Závěr: 

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

doporučuji k obhajobě před komisí státních závěrečných zkoušek a hodnotím ji známkou dle ECTS. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  16. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


