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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Vybrané části stavebně technologické projektu bytového domu 
v Hejčíně, Olomouc 

Autor práce:  Bc. David Onderka 
Oponent práce: Ing. Martin Hejl 

Popis práce: 

Diplomová práce je zaměřena na stavebně technologickou přípravu stavby bytového domu – 
Kaskády Hejčín, který se nachází v Olomouci v části Hejčín. V diplomové práci je rozebrána realizace 
výstavby hlavního stavebního objektu, zahrnující studii proveditelnosti, časový plán realizace a 
položkový rozpočet. Dále je zpracován objektový – časový a finanční plán, zařízení staveniště včetně 
návrhu stavebních strojů a mechanismů. Dále je zhotovena hluková studie a ekonomické 
vyhodnocení variant bednění nad strop 1PP.  

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.: 

Diplomová práce byla zpracována pečlivě, splňuje zadání a dokládá fakt, že diplomant si osvojil 
grafické a stavebně technologické softwary, normy a vyhlášky nezbytně nutné pro budoucí praxi. 
Práce byla řešena komplexně a splňuje zadání. Je zřejmé, že diplomant si nastudoval normy a 
předpisy spojené s danou problematikou. 

Připomínky a dotazy k práci: 

V bodě 4.3.3 student tvrdí, že je možno strop částečně odbednit stropní konstrukci po 5 dnech, 
zatímco v bodě 11.2.3 se ve výpočtech uvádí minimální doba odbednění 7 dní. Z jakého důvodu?  
Jak se určí doba odbednění a jak se postupuje při odbednění stropu? 
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Jaká osvědčení/průkazy musejí mít pracovníci jednotlivých pracovních čet? 
 
Z výkazu výměr není jasně patrné zda student počítal i s přesahy u hydroizolačních pásů. V případě 
bodu 9.2 student uvažuje méně materiálu hydroizolačního pásu než je na stavbě skutečně potřeba 
dle výpočtu, z jakého důvodu? 
 
Jaké staveništní přípojky budou vedeny na staveniště, jaké je jejich navrhované a minimální krytí dle 
právních předpisů? 
 
Jaké další zkoušky betonu kromě zkoušky Schmidtovým tvrdoměrem student zná a jak se provádějí? 
 
V případě, že by investor trval na zátopové zkoušce pro plochou střechu, jak by byla tato zkouška 
prováděna? 
 
Vzhledem k časovému plánu má být zastřešení realizováno během zimního období. Doporučoval 
bych kvůli možnosti nepříznivých klimatických podmínek uvažovat s časovou rezervou. 
 
V rámci výkresu bednění by bylo potřeba lépe zakótovat jednotlivé části řešené pomocí dobednění 
z deskového řeziva, tak aby bylo možno vypočítat potřebný materiál pro toto bednění. 
 
V případě výkresu zařízení staveniště je potřeba kótovat všechno zařízení s ohledem na známé body 
(ideálně hranice pozemku), aby bylo možné realizovat samotné zařízení dle výkresu. Kóty by měly 
být průběžné pro přehlednost výkresu. V legendě je vhodné uvést i půdorysné rozměry jednotlivých 
buněk, kontejnerů. 
  

Závěr: 

Z hlediska obsahové a odborné úrovně lze přístup studenta k vypracování práce hodnotit jako 
vyvážený a komplexní. Výsledky odpovídají zadání, které bylo splněno v celém rozsahu. Práci 
doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  23. ledna 2018  Podpis oponenta práce………………………………… 


