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Předložená diplomová práce je zaměřena na řešení 

výrobní a skladovací haly. Práce obsahuje technologický

železobetonového skeletu. Rovněž je vypracován projekt

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

kontrolní a zkušební plány, bezpečnostní opatření a další části dle přílohy zadání, které bylo 

předáno autorovi 31.3.2017 vedoucí prá

převzatá část projektové dokumentace na základě písemného souhlasu oprávněné osoby.

Hodnocení práce: 

 

1. Odborná úroveň práce 

2. Vhodnost použitých metod a postupů

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 přist

stránce obsahové, tak odborné

ad 2. Zvolené metody a postupy zpracování považuji za vhodné.
vykazuje poměrně elementární chyby 
ad 3. Práce je v souladu s platnými technickými normami a dalšími legislativními předpisy
Reference jsou v práci obsaženy 
ad 4. Textová část práce je obsáhlá, jasná, přehledná a po stylistické stránce dobře čtivá 
drobnými gramatickými chybami
úprava odpovídá platné směrnici VUT v Brně pro vzhled vysokoškolských závěrečných prac
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Stavebně technologický projekt výrobní 

haly 

Bc. Vladimír Křípal 

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

, bezpečnostní opatření a další části dle přílohy zadání, které bylo 
.2017 vedoucí práce, kterou je Ing. Yvetta Diaz. Jako podklad slouží 

převzatá část projektové dokumentace na základě písemného souhlasu oprávněné osoby.
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Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐  

Formální, grafická a jazyková úprava práce � ☐ 

Splnění požadavků zadání práce � ☐ 

.: 

Je možno konstatovat, že student přistupoval k řešení zadaného úkolu
stránce obsahové, tak odborné. 
ad 2. Zvolené metody a postupy zpracování považuji za vhodné. Projekt zařízení staveniště 
vykazuje poměrně elementární chyby – viz připomínky. 

Práce je v souladu s platnými technickými normami a dalšími legislativními předpisy
Reference jsou v práci obsaženy formou bibliografických citací. U obrázků postrádám zdroje.

Textová část práce je obsáhlá, jasná, přehledná a po stylistické stránce dobře čtivá 
drobnými gramatickými chybami. Po grafické stránce nemám k práci výhrady. Formální 
úprava odpovídá platné směrnici VUT v Brně pro vzhled vysokoškolských závěrečných prac
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cké přípravy projektu 
pro provedení montovaného 

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

, bezpečnostní opatření a další části dle přílohy zadání, které bylo 
. Jako podklad slouží 

převzatá část projektové dokumentace na základě písemného souhlasu oprávněné osoby. 
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upoval k řešení zadaného úkolu komplexně jak po 

Projekt zařízení staveniště 

Práce je v souladu s platnými technickými normami a dalšími legislativními předpisy. 
U obrázků postrádám zdroje. 

Textová část práce je obsáhlá, jasná, přehledná a po stylistické stránce dobře čtivá s 
é stránce nemám k práci výhrady. Formální 

úprava odpovídá platné směrnici VUT v Brně pro vzhled vysokoškolských závěrečných prací. 



 

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

2 / 3 

ad 5. Zadání bylo splněno ve všech bodech přílohy zadání, definovaného vedoucím diplomové 
práce. 

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 
- Bylo uvažováno i s vodou pro protipožární účely staveniště? Jak se dimenzuje? 
- Není zřejmé, jak byly zvoleny koeficienty náročnosti β při dimenzi potřeby elektřiny? 
- Postrádám kapitolu definující zpevněné plochy komunikací, skládek a zpevněné plochy pro 
umístění autojeřábů. Jakým způsobem ověříte míru zhutnění (např. Edef,2 [MPa]) in situ? Která 
norma ustanovuje danou zkoušku? 
- Není popsáno míchací centrum. Není zde poblíž prostor pro skladování míchaného 
materiálu. 
- Jak budou odváděny splaškové vody s hygienického kontejneru? Bude napojen na vodu? 
- Náklady na ZS - Bylo by vhodné započítat náklady na vyvážení fekálních tanků. Uvedl bych 
také náklady na ostrahu staveniště (např. 20:00 - 6:00). Postrádám náklady vodného + el. 
energie pro stroje a osvětlení. Jaké budou náklady na autojeřáb? 
 
Kap.9 Technologický předpis pro provádění železobetonové montované konstrukce 
Postup provádění: 
- Jak pracovníci odepnou po ukotvení sloupy ze závěsu jeřábu? 
- Základové prahy – budou osazeny všechny základové prahy? Jak vyjede autojeřáb z objektu? 
- Jaké vázací prostředky budou použiti při přepravě stropních panelů? 
- Jak bude hutněn zálivkový beton stropních panelů? 
 
Výkresová část: 
Výkres B08 - Zařízení staveniště pro žb montovanou konstrukci 
- V celé ploše staveniště je zpevněná plocha ze štěrkodrti. Je to ekonomické a nutné? 
- Plocha deponie ornice je pouze 17,5 m2. Je to plocha dostatečná? 
- Jaká je šíře staveništní komunikace? Postrádám kóty. 
- Je poloměr zatočení na stavební pozemek dostatečný pro návoz dlouhých prvků? 
- Jak bude chráněn kabel od elektro rozvaděče stavby v místě komunikace? 
 
Schéma skládek 
- Postrádám kóty. 
 
Přílohy: 
Položkový rozpočet stavby 
- Přítomnost geotechnika na stavbě spadá dle cenové soustavy RTS a.s. do ostatních nákladů. 
Naopak do vedlejších nákladů by měly být doplněny náklady související s vybudováním, 
provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky apod. 
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Časový a finanční plán 
- Jak byla stanovena doba provádění jednotlivých objektů? 
 
Kontrolní a zkušební plán 
- Bez podrobného popisu jednotlivých kontrol má tento dokument nulovou vypovídající 
hodnotu. 

Závěr: 

Autor Bc. Vladimír Křípal vytvořil práci rozsahem na úrovni běžných standardů diplomových 
prací a splňuje všechny body zadání práce. Práce je dobře zpracována z hlediska technického 
řešení. Práce je zpracována podrobně a do odpovídajících detailů. Výkresová část splňuje 
veškerá kritéria pro stavebně technologický projekt včetně přehledných schémat a detailů. 
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 dosaženou odborností 
předložené práce ji doporučuji k náležité obhajobě před komisí Státních závěrečných zkoušek 
a hodnotím ji známkou dle European Credit Transfer System. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

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


