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Popis práce: 

Předložená diplomová práce je zaměřena na řešení 

demolice mostu. Práce obsahuje technologický

snesení mostu. Rovněž je vypracován projekt

materiálových, finančních a lidských, jakož i návrh mechanizace. Byly řešeny

kontrolní a zkušební plány, rizika

31.3.2017 vedoucí práce, kterou je Ing. 

část projektové dokumentace na základě písemného souhlasu oprávněné osoby.

Hodnocení práce: 

 

1. Odborná úroveň práce 

2. Vhodnost použitých metod a 

3. Využití odborné literatury a práce s

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 řeše

po stránce obsahové, tak odborné

ad 2. Zvolené metody a postupy zpracování považuji za vhodné.
ad 3. Práce je v souladu s platnými technickými normami a dalšími legislativn
Reference jsou v práci obsaženy 
ad 4. Textová část práce je obsáhlá, jasná, přehledná a 
nemám výhrady. Formální úprava 
ad 5. Zadání bylo splněno ve všech bodech přílohy zadání 
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Stavebně technologický projekt demolice a stavby 

mostu 

Ing. Radovan Hofírek 

Ing. Václav Venkrbec 

práce je zaměřena na řešení stavebně technologické přípravy
. Práce obsahuje technologický předpis pro provedení

. Rovněž je vypracován projekt zařízení staveniště
, finančních a lidských, jakož i návrh mechanizace. Byly řešeny

rizika a další části dle přílohy zadání, které bylo předáno autor
.2017 vedoucí práce, kterou je Ing. Svatava Henková, CSc. Jako podklad slouží převzatá 

část projektové dokumentace na základě písemného souhlasu oprávněné osoby.
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Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ � 

Splnění požadavků zadání práce � ☐ 

.: 

Je možno konstatovat, že student přistupoval k řešení zadaného úkolu komplexně jak
o stránce obsahové, tak odborné. 

ad 2. Zvolené metody a postupy zpracování považuji za vhodné. 
ad 3. Práce je v souladu s platnými technickými normami a dalšími legislativn
Reference jsou v práci obsaženy formou bibliografických citací. 
ad 4. Textová část práce je obsáhlá, jasná, přehledná a dobře čtivá. 
nemám výhrady. Formální úprava zohledňuje platnou Směrnici Rektora č. 72/2017

ve všech bodech přílohy zadání diplomové práce.

1 / 3 

 
 
 

prácepráceprácepráce    

gický projekt demolice a stavby 

cké přípravy projektu 
pro provedení spodní stavby a 

zení staveniště, zajištění zdrojů 
, finančních a lidských, jakož i návrh mechanizace. Byly řešeny dopravní trasy, 

a další části dle přílohy zadání, které bylo předáno autorovi 
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ad 3. Práce je v souladu s platnými technickými normami a dalšími legislativními předpisy. 

dobře čtivá. Ke grafické stránce 
ektora č. 72/2017. 

diplomové práce. 



 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

2 / 3 

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. 7. Projekt zařízení staveniště 
- str. - 125 - Je uvedena neoplocená část staveniště včetně skládky výztuže a bednění. Jak bude 
tato část zajištěna proti zranění třetích osob, respektive proti odcizení materiálu? 
- str. 127 - Bylo uvažováno s vodou pro požární účely? Jaké jsou zásady návrhu? 
- str. 136 - v kapitole 7.8. je jako zařízení staveniště, které vyžaduje ohlášení, řešeno pouze 
oplocení. Kontejnery na výkrese č. B.9  fungují jako sestava kontejnerů, tedy mají charakter 
jediné stavby (pravděpodobně budou propojeny el. do série) s celkovou plochou 15x6m = 
90m2. Ač je to diskutabilní, doporučuji tuto sestavu podrobit ohlášení stavby dle §104 
stavebního zákona. 
 
Přílohy: 
A1) Položkový rozpočet stavby 
- Zařízení staveniště spadá dle cenové soustavy RTS a.s. do vedlejších nákladů, nikoliv 
ostatních nákladů. 
- V rámci stavby se nevyskytují žádné náklady na ztížené výrobní podmínky (práce v noci / 
prašné prostředí apod.)? 
 
A2) Snesení mostu 
- Kontrolní a zkušební plán 
- Požadovaná kritéria všech čtyř etap odkazují na RDS (realizační dokumentaci stavby). Ta není 
přílohou diplomové práce a tudíž by bylo vhodné tyto kritéria definovat konkrétně, resp. na 
základě norem. 
 
A3) Spodní stavba - betonáž monolitických žb konstrukcí 
- Technologický předpis 
- V kap 3.1. (str.7) je zmíněno, že kontrolní zkoušky složek betonu jsou prováděny 1x za měsíc. 
v KZP je uvedeno totéž. Norma ČSN EN 206(2013)+A1(2016) uvádí v tabulce 17 minimální 
četnost vzorků odlišnou, a to na základě objemu produkce. 
 
- V postupu práce je často odkazováno na TOP (technický a organizační postup) betonáže. To 
je irelevantní, jelikož dokument není součástí práce. Z tohoto důvodu není popsán např. 
postup hutnění vibrátory. 
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Závěr: 

Autor Ing. Radovan Hofírek vytvořil práci rozsahem na velmi dobré úrovni, co se standardů 
diplomových prací týče a splnil všechny body zadání práce. Práce je zpracována podrobně a 
do odpovídajících detailů. Výkresová část splňuje veškerá kritéria pro stavebně technologický 
projekt včetně přehledných schémat postupu prací. 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 odborností 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:  24. ledna 2018  Podpis oponenta práce………………………………… 


