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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Novostavba administrativního objektu v Karviné, stavebně 

technologický projekt 

Autor práce: Bc. Marek Toman 

Oponent práce: Ing. Jiří Patloka 

Popis práce: 

Student Marek Toman měl za úkol zpracovat diplomovou práci na téma: Novostavba 

administrativního objektu v Karviné, stavebně technologický projekt. Obsahově jsou 

v práci řešeny tyto části – technická zpráva, koordinační situace s návrhem dopravních tras, časově 

finanční plán, studie realizace hlavních technologických etap, koncept zařízení staveniště, návrh 

strojní sestavy, časový plán s bilancí pracovníků, plán zajištění materiálu pro hrubou stavbu, 

technologický předpis pro zdící práce, kontrolní a zkušební plán kvality pro zdící práce, položkový 

rozpočet s výkazem výměr a hluková studie pro zemní práce. 

Hodnocení práce: 

 

V
ýb

o
rn

é 

V
el

m
i 
d
o
b
ré

 

D
o
b
ré

 

N
ev

yh
o
vu

jíc
í 

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.: 

Student ve své diplomové práci prokázal schopnost samostatného uvažování při řešení 

stavebně-technologických problémů a odborné znalosti v dané problematice. 

Student předložil diplomovou práci v požadovaném rozsahu, který mu byl stanoven zadáním 

a přílohou k tomuto zadání. Student prokázal, že má dobré znalosti a předpoklady pro řešení úloh 

v dané úrovni obtížnosti. 

Z hlediska technického student používal soudobé technologie ve výstavbě, použil moderní 

strojní zařízení a materiály. 

Pro vypracování diplomové práce byly použity platné normy, zákony a vyhlášky. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

• 1.6.3 Svislé nosné konstrukce – Objasněte, jak bude výplňové zdivo kotveno ke sloupům pomocí 
ocelových svorníků. 

• 2.1 Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras – Bylo by vhodné posoudit trasu 
pro dopravu věžového jeřábu. 

• 4.1 Zemní práce – Jaká „část“ ornice bude odvezena a jaká uložena na pozemku? Jaké jsou 
zásady pro ukládání ornice? 

• 5.5.1 Spotřeba vody – Byla do výpočtu uvažována požární voda? Odůvodněte? 
• 6.6.1 Kompresor – Jak kompresor zajišťuje transport omítkových směsí z míchačky? 
• 12 Hluková studie – Z čeho konkrétně je navržena akustická stěna? 
• P5.1 Zařízená staveniště pro zemní práce – Kde je uvažováno mytí vozidel a jak bude nakládáno 

se znečištěnou vodou? 
Jakým způsobem budou chráněny staveništní přípojky pod vnitrostaveništní komunikací? 
Z výkresu není patrné, kde bude uložena ornice. 
Jak využijete jeřáb při etapě zemních prací?  

• P11.1 Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu – Byl uvažován v položce č. 10 Vodorovné 
přemístění výkopku koeficient nakypření zeminy? 
 

• Drobnou připomínkou nemající vliv na obsah práce je neúplné dodržení typologických zásad 
(krátké předložky na konci řádku aj.) 

• Postrádám odkazy na zdroje u citovaného textu a obrázků. 

Závěr: 

Práci jsem prostudoval a nemám k ní dalších připomínek. Z hlediska náplně, obsahu a úrovně 

zpracování práci doporučuji k obhajobě při státních závěrečných zkouškách. 
Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce 

ji hodnotím následovně: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  24. ledna 2018  Podpis oponenta práce………………………………… 

 


