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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Stavebně technologický projekt výstavby skladu 

Autor práce: Bc. Tomáš Říha 
Oponent práce: Ing. Michal Novotný, Ph.D. 

Popis práce: 
Obsahově jsou v práci řešeny následující části a přílohy - Technická zpráva ke stavebně technologickému 
projektu, koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, časový a finanční plán stavby 
– objektový, studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, projekt zařízení 
staveniště pro základové konstrukce, dále návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, časový 
plán hlavního stavebního objektu SO 01, plán zajištění materiálových zdrojů pro hrubou spodní a 
horní stavbu, technologický předpis pro provedení základových konstrukcí, kontrolní a zkušební plán 
kvality akce, v rámci jiných zadání pak bylo zpracováno zařízení staveniště zemních prací a 
konstrukce haly, položkový rozpočet pro hrubou spodní a horní stavbu, hlukové posouzení vrtné 
soupravy a návod na údržbu objektu.  

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 bodů 1-5 lze vytknout u některých obrázků nízkou úroveň, dále více textových chyb 
a nedokonalostí. Práci lze hodnotit kladně, student splnil veškerá zadání a práci doporučuji 
k obhajobě u SZZ. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

Textová část: 

str. 22 – proč v rámci objektu není řešeno osvětlení? 

str. 23 – jaká opatření se činí v případě nízkého radonového indexu? 

str. 24 – jaká opatření je nutné učinit z hlediska odříznutí cca 1,0m střešních vazníků? Bylo posouzeno 
z hlediska statiky? 

str. 25 – jak bude určeno, jaký recyklát lze použít na podsypy? Z čeho vychází koeficient nakypření 
15%? 

str. 25 – proč není zmíněno konkrétní řešení protipožárních úprav, na které se odkazujete do 
konstrukční části dokumentace? 

str. 33 – jak byl určen návrhový počet osob 10? 

str. 34 – navrhovaný teplovzdušný agregát ohřeje prostředí celé haly na jakou teplotu?  

str. 41 – odkaz na příl. 23, kde by mělo být možné odečíst trvání řešených etap – nelze. Proč? 

str. 39-56 – studie – postrádám definice materiálů, řešení ekologie a BOZP, schématické zákres etap. 
Postrádám jakoukoliv zmínku o vnitřních rozvodech a sítích a výplních otvorů. 

str. 57-67 – Projekt ZS pro zákl. konstrukce – postrádám podrobnější informace o objektech ZS – 
posouzení zázemí, skladovacích a dalších ploch. Toto je spíše studie než projekt – co výpočty zdrojů? 

str. 67-85 – jak jste dospěl k hodnocení tras, když nejsou zmíněny parametry kritických míst a u strojů 
nejsou vždy zmíněny nutné parametry. Např. str. 74 – jak bude dopraven uvedený válec? Jak bude 
dopravena výztuž pro cca 11m dlouhé piloty? 

str. 78 – posouzení nosnosti daného jeřábu? 

str. 80 – jaká je nosnost komunikací na dané trase vůči hmotnosti domíchávače 32t? 

str. 93 – co tedy konkrétně oprávněné osoby musí převzít a zkontrolovat při převzetí pracoviště? Co 
připravenost staveniště, případně jeho převzetí? 

str. 94-95 – jakými údaji definujeme čerstvou betonovou směs? 

str. 101 – jak je zajištěno dodržení krytí výztuže u piloty? 

str. 109 – dovoz výztuže osobním automobilem s přívěsem? 

str. 128 – postrádám posouzení hluku od vrtné soupravy – je redukováno na str. 77 –nedostatečné – 
popis, vysvětlení? 

 

Přílohová část: 

příl. 2 – naprosto nedostatečně zpracovaná příloha – dle zadání má být zpracována koordinační 
situace stavby se širšími vztahy dopravních tras – odkud tedy pojedou materiály, stroje, jak budou 
vedeny trasy, jaká jsou na nich problémové místa? Není řešeno. 

příl. 3 – bylo by vhodné mít schéma opatřeno čitelnými základními kótami. 

příl. 5 – jaká břemena se při posouzení jeřábu posuzují? 

příl. 10 – jakým způsobem dojde k propojení opěrných stěn s ostatními konstrukcemi? 
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příl. 11 – nebylo by možné při jiném způsobu ustavení čerpadla využít podstatně menšího stroje? Jak 
bude čerpadlo ustaveno? 

příl. 12 – Jaké rozměry má panelová plocha č. 2 a proč nejsou panely vykresleny? Plocha č. 3 bude také 
panelová? Co je bod 7, ropné látky? Výška násypu recyklátu č. 4, deponie zeminy č. 25? Jak byla určena 
velikost skládky č. 24? Co si lze představit pod pojmem čištění vozidel č. 26? Jaký je výškopis terénu ZS? 

příl. 13 – jak byla určena velikost skladovacích ploch č. 2, 4, 26, 30, 31, 32, b, c? Jak jsou vedeny sítě pro ZS?  

příl. 15 – jaký poloměr zatáčení má uvedený jeřáb? 

příl. 21 – bylo by vhodné tabulku graficky zpřehlednit. Postrádám požadované odchylky nutné pro 
konstatování vyhoví/nevyhoví. 

příl. 22 – postrádám bližší instrukce k užívání a provozu stavby – např. pracovní režim, cyklické 
kontroly, revize apod. 

příl. 24 – jak je možné reálně dosáhnout shodného časového intervalu u SO 02, 03 a 04? Z jakých 
hodnot jste vycházel? 

příl. položkový rozpočet – jak si vysvětlujete rozdíl ceny haly z této přílohy a příl. 25, když v rozpočtu 
nejsou ještě zahrnuty technologie a rozvody? 

 

 

 

 

Závěr: 

Diplomant prokázal schopnost samostatného řešení stavebně-technologických problémů spojených 
s realizací stavebního díla a po stránce obsahové i odborné hodnotím práci jako zpracovanou 
kvalitně. Z hlediska technického se diplomant držel soudobých technologií, použil vhodné strojní zařízení 
a materiály. Pro zpracování DP byly použity platné zákony, vyhlášky a normy - student se řídil 
platnou legislativou ČR. Vzhledem k uvedenému doporučuji obhajobu práce u SZZ. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

 

Datum:  22. ledna 2018  Podpis oponenta práce………………………………… 


