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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Bytový dům v Blansku - stavebně technologický projekt 

Autor práce: Bc. David Sokol 

Oponent práce: Ing. Barbora Nečasová 

Popis práce: 

Předložená diplomová práce se zabývá zpracováním stavebně technologického projektu 
bytového domu Absolon v Blansku. 

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 technologickými předpisy pro provádění dřevěných vazníků a 
pro provádění zdění. Student se ve své práci dále věnoval návrhu strojní sestavy pro řešený 
objekt a zajištění materiálových zdrojů, problematice časového a finančního plánování a 
kontrole kvality řešených technologických procesů. 

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 obstojně. 
Záporně hodnotím práci s odbornou literaturou a informacemi z internetu, kdy například 

ani u jednoho použitého obrázku nebyl uveden zdroj. 
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Negativně hodnotím také jazykovou úpravu práce, neboť věty často nedávají smysl.  

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Str. 18 – z jakého důvodu byla navržena snížená výška schod. zábradlí?  
2. Str. 19 – co si mohu představit pod termínem ‚zateplovací polystyren‘? 
3. Str. 26 – bylo by vhodné uvést rozměr celé soupravy, aby bylo zřejmé, které rozměry jsou 

kritické. Na jakém základě bylo posouzeno, že souprava vyhoví, nejsou-li známy její 
rozměry. Jaké jsou např. obrysové poloměry R apod.?  To stejné viz kapitola 2.3. 

4. Co je možné považovat za nadrozměrnou přepravu? 
5. Na str. 61 je uvedeno, že betonová směs pro provedení stropních konstrukcí bude 

dovážena autodomíchávačem s čerpadlem, na str. 79 je uvedena bádie. Upřesněte, jaký 
bude postup ukládání směsi? 

6. Str. 80 – jak byla stanovena jmenovitá světlost staveništní vodovodní přípojky? Na str. 88 
je uvedena diametrálně odlišná velikost. 

7. Str. 84 – 87 – jak bylo postupováno při návrhu staveništních buněk, jaký je jejich počet, dle 
jakých parametrů byly dimenzovány? 

8. Výkres č. 1 – není řešeno napojení míchacího centra č. 10 na zdroj el. energie? Řešení 
napojení HSR – rozvaděč není napojen na zdroj el. energie? Staveništní komunikace je 
stávající či nikoliv? Jak bude řešeno otáčení vozidel na staveništi, resp. jak bude řešena 
doprava a zásobování stavby? 

9. Výkres č. 3 – bilance pracovníků – doporučuji objasnit, jak bude stavba realizována 
s uvedeným počtem pracovníků, tj. 12, v zadaném termínu? Jak souvisí příloha č. 3 
s obsahem přílohy č. 6? 

10. Časový plán – jak je definována pracovní doba, pracuje se i o víkendech? Dle časového 
plánu někdy ano, někdy ne.  Jak budou řešeny pracovní spáry u stropních konstrukcí, 
betonáž je prováděna 2 dny? 

11. Výkres č. 9 – Je nutné nasazení věžového jeřábu již od prvního týdne výstavby? 
Předpokládám, že ponorný vibrátor či vibrační lať budou používány ve stejnou dobu jako 
autodomíchávač s čerpadlem, příp. bádie, v mnoha případech to tak není, k jakému účelu 
budou tedy tyto stroje používány?   

12. Položkový rozpočet – proč bylo uvažováno se sníženou sazbou DPH? Chybí položka 
přesun hmot pro HSV práce. Proč je zařízení staveniště uvažováno v ostatních nákladech?  

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:  C / 2 

Datum:  18. ledna 2018  Podpis oponenta práce ………………………………… 


