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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Stavebně technologický projekt přístavby objektu 
Nejvyššího soudu ČR v Brně 

Autor práce:   Bc. Šimon Coník 
Oponent práce:  Ing. Václav Venkrbec 

Popis práce: 

Předložená diplomová práce je zaměřena na řešení stavebně technologické přípravy přístavby 
objektu soudu v Brně. Práce obsahuje studii hlavních technologických etap hlavního stavebního 
objektu, řešení širších dopravních vztahů se zaměřením na zásobování stavby, objektový časový 
plán a časový plán hlavního stavebního objektu. Dále práce zahrnuje také projekt zařízení 
staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, technologické předpisy pro speciální 
zakládání a hrubou stavbu, kontrolními a zkušebními plány a plánem zajištění materiálových zdrojů. 
V rámci jiného zadání byly zpracovány pro vybrané stavební procesy bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci a ekologie a ochrana životního prostředí, položkový rozpočet pro speciální zakládání a pro 
hrubou stavbu a další části dle přílohy zadání, které bylo předáno autorovi 31. 3. 2020 vedoucím 
práce, kterým je Ing. Pavel Liška, Ph.D. Jako podklad slouží 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. Drobné připomínky jsou uvedeny 
dále v posudku. 
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ad 3. Práce je v souladu s platnými technickými normami a dalšími legislativními předpisy. 
Reference jsou v práci obsaženy formou bibliografických citací. 
ad 4. Textová část práce je obsáhlá, jasná, přehledná a po stylistické stránce dobře čtivá s drobnými 
gramatickými chybami. 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 zadání, definovaného vedoucím diplomové 
práce. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Po podrobném prostudování práce mám následující připomínky a dotazy. Zdůrazňuji, že následující 
připomínky a metrika jejich hodnocení jsou de facto subjektivním názorem na základě osobních 
zkušeností oponenta, však nikoliv názorem podjatým. 
 
Textová část 
Kap. 2 Studie hlavních technologických etap 
Str. 74 a dále – Opatření pro zajištění ochranny životního prostředí jsou zmíněny velmi stroze. Jak 
bude zajištěna stavba proti hluku a vibracím? V okolí stavby jsou bytové domy. 
 
Kap. 6. Projekt zařízení staveniště 
Str. 128 – Je uvedena navržená dimenze vody pro staveniště o průměru potrubí 50mm. Je tato 
dimenze v okolí staveniště k dispozici? Jak konkrétně bude staveniště napojeno? Definujte přípojný 
bod. Bylo uvažováno i s vodou pro protipožární účely staveniště? Jak se dimenzuje s ohledem na 
požární zatížení a stupeň požární bezpečnosti staveniště? 
 
Str. 137 – Náklady na ZS jsou stanoveny procentuálně. Bylo ověřeno, zda je navržený rozsah 
staveniště možné dodržet za tyto empiricky stanovené náklady? 
 
Kap. 8 Technologický předpis pro realizaci speciálního zakládání 
Str. 180 – Kapitola Materiál – Trysková injektáž – Postrádám stanovení injektážní směsi dle 
schopnosti vyplnění dutin dle ČSN EN 1504-5. 
 
Kap. 9 Technologický předpis pro realizaci hrubé stavby 
Str. 255 – U ošetřování betonu by bylo vhodné stanovit třídu ošetřování jako procentní hodnotu 
finální pevnosti betonu dle Tabulky 4 normy ČSN EN 13670. Případně stanovte časový údaj dle 
Tabulek F.1 až F.3 totožné normy. 
 
Str. 256 – Kolik zkušebních krychlí je nutno vyhotovit na staveništi pro pozdější zkoušku pevnosti 
vhledem k počtu průkazných zkoušek pro odbednění a finální pevnost (28dnů) konstrukce? Podle 
jaké normy se provádí tato zkouška? Upozorňuji, že uvedená zkouška Schmidtovým tvrdoměrem 
není průkazná, nýbrž orientační! 
 
Výkresová část a přílohy 
- Nemám připomínek. 
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Závěr: 

Autor Bc. Šimon Coník vytvořil práci rozsahem na velmi dobré úrovni a splňuje všechny body 
zadání práce. Práce je dobře zpracována z hlediska technického řešení. Práce je zpracována 
podrobně a do odpovídajících detailů. Výkresová část splňuje veškerá kritéria pro vybrané části 
stavebně technologického projektu včetně přehledných výkresů. Autor prokázal, že je schopen 
samostatně řešit problémy a znalosti aplikovat do reálných výstupů. 
 
Po zvážení rozsahu, tématu, kvality a míry splnění zadání v souladu s dosaženou odborností 
předložené práce ji doporučuji k náležité obhajobě před komisí Státních závěrečných zkoušek a 
hodnotím ji známkou dle European Credit Transfer System. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  23. ledna 2021      Ing. Václav Venkrbec 


