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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Bytový dům "Za Pivovarem" Lázně Bohdaneč - stavebně 

technologický projekt 

Autor práce: Bc. Miroslav Volf 

Oponent práce: Ing. Barbora Nečasová 

Popis práce: 

Předložená diplomová práce se zabývá zpracováním stavebně technologického projektu 

pro bytový dům Za Pivovarem v obci Lázně Bohdaneč. 

Práce je zpracována v rozsahu dle zadání a je rozdělena do tematických kapitol. Formální 

hledisko realizace stavby je řešeno v kapitolách technická zpráva ke stavebně 

technologickému projektu, studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, 

projekt zařízení staveniště nebo koordinační situace a řešení širších vztahů dopravních tras. 

Technické zprávy jsou doplněny detailně zpracovanými technologickými předpisy pro 

provádění anhydritových podlah a železobetonové monolitické stropní konstrukce. Student se 

ve své práci dále věnoval návrhu strojní sestavy pro řešený objekt a zajištění materiálových 

zdrojů, problematice časového a finančního plánování, kontrole kvality řešených 

technologických procesů nebo porovnání vybraných zvedacích mechanismů. 

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.: 

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. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

1. Str. 232 – jak byla stanovena délka technologické přestávky? Proč nebyl zohledněn 

vypočet uvedený v příloze C.4? 

2. Příloha D – v příloze postrádám závěr. Jaký zvedací mechanismus byl pro stavbu vybrán a 

proč? 

3. Příloha 7.3 – proč je v bilanci pracovníků, potažmo v časovém plánu, uvažováno s jiným 

počtem pracovníků než v příloze C.3 – ekonomická rozvaha nákladů? V příloze Finanční a 

časový plán objektový je opět uveden jiný počet pracovníků. 

4. Výkres F1 – je nutné chránit sítě navrženým způsobem po celé ploše staveniště? Jak bude 

zabráněno znečištění komunikace při výjezdu vozidel ze stavební jámy? 

5. Na výkrese F1 – F4 postrádám směrovou růžici. 

6. Výkres F2 a F3, jak byl upraven terén na hranici zemního tělesa při pravé straně výkopu? 

Na výkrese F3 již není řešeno, jedná se o cca 600 mm. 

7. Výkres F3 – kde bude skladován materiál, např. bednění, výztuž aj.? 

Závěr: 

Student prokázal schopnost samostatného řešení stavebně technologických problémů. 

Předložená práce svým rozsahem a způsobem zpracování splňuje požadavky uvedené v 

zadání diplomové práce. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  16. ledna 2018  Podpis oponenta práce ………………………………… 

 

 


