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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Stavebně technologický projekt domu s pečovatelskou službou 

Ždírec nad Doubravou 

Autor práce: Bc. Daniela Soukupová 

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

Popis práce: 

Předložená diplomová práce se zabývá realizací stavebně technologické přípravy domu 

s pečovatelskou službou ve Ždírci nad Doubravou. Jedná se o čtyřpodlažní montovaný objekt 

se sedlovou střechou. Práce obsahuje studii realizace hlavních technologických etap, časový 

plán, technologický předpis a kontrolní a zkušební plán pro montáž prefabrikovaných stropů a 

dále technologický předpis pro podlahy čisté zóny lékařských ordinací. Rovněž je vypracován 

projekt zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, propočet hlavního 

objektu podle THU a další části dle přílohy zadání, která byla autorce práce předána 24.2.2020 

vedoucí práce Ing. Yvettou Diaz. Jako podklad pro zpracování diplomové práce sloužila převzatá 

část projektové dokumentace s názvem DPS Ždírec nad Doubravou, U Pilulky, která byla 

zapůjčena 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 velmi dobré úrovni a z práce je patrné, že 

studentka 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. Jako specializace byla vybrána 

hluková studie. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Po podrobném prostudování práce mám následující připomínky a dotazy. 

Textová část 

- Ve studii realizace hlavních technologických etap na straně 64 v odstavci 4.5 zastřešení 

je uvedeno, že na záklop z OSB desek a separační fólii bude přikotvena nadkrokevní 

izolace, laťování a krytina z velkoformátových plechových šablon. Vysvětlete, jak zajistíte 

přístup k místu práce a bezpečné provádění prací. 

- Jak bude zajištěna montáž a demontáž věžového jeřábu Liebherr 125 EC-B6? 

 

Přílohy 

Časový plán 

- Vysvětlete časovou návaznost budování zařízení staveniště ve vazbě na časový plán 

hlavního stavebního objektu, kde dokončení zemních prací vychází 5.3.2020 a ve vazbě 

na objektový plán, kde přípojka vody a elektro je realizovaná v dubnu 2020. 

- Je nutné mít všechny příčky na kritické cestě? Lze realizaci příček zahájit dříve? 

 

Výkres č. V3 – Zařízení staveniště 

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

nebude docházet ke kolizi se stavebním výtahem. 

 

Kontrolní a zkušební plán 

- Pro kontrolu lešení je mimo zápisu do stavebního deníku prioritní ještě jiná kontrola – 

jaká? 

Závěr: 

Závěrem bych chtěla vyzdvihnout vypracování technologického předpisu pro podlahy. 

Z hlediska obsahové a odborné úrovně lze vypracování diplomové práce hodnotit jako vyvážený 

a komplexní dokument. Bc. Daniela Soukupová ve své práci prokázala schopnost samostatného 

řešení stavebně technologických problémů. Předloženou práci lze hodnotit 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:  27. ledna 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


