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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky : 
 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Práce odpovídá zadání v plném rozsahu. Je zpracována pro 2 varianty provádění – 

zděný a skeletový  konstrukční systém. Řeší 5ti podlažní bytový dům s 8 b.j., prodejnou 

a servisem jízdních kol a garážové stání pro 5 osobních vozů. 

V technologické části dokládá technologické postupy výstavby obou variant, 

harmonogram výstavby i rozpočet variantních řešení s jejich vyhodnocením.  

  

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

Struktura diplomové práce ne zcela navazuje na dané zásady pro zpracování 

diplomové práce. Vlastní technologické postupy jsou zpracovány v příloze k textu 

průvodní a souhrnné zprávy. Tato část obsahuje řadu informací běžně v projektových 

dokumentacích pro provádění staveb neuváděných – druh používaných strojů a  

mechanismů, pracovní pomůcky, technologie pracovních procesů a postupů. Tyto jsou 

zpracovány částečně nepřehledně, např. technologický postup zdění a jeho logické 

členění. Vlastní technologie obsahuje v některých částech informace v úrovni učebnice 

středních  průmyslových škol. Rozpočet variant neobsahuje zcela shodný rozsah prací 

(např. zateplení, omítky, malby, obklady atd.), čímž je částečně zkreslená celková 

ekonomika variant.    

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

Diplomová práce je zpracována relativně dobře, ke zpracování textové části mám dost 

výhrad, níže uvedených. Výkresová část je zpracována pečlivěji. Závěrečné 

vyhodnocení využití obou variant je zpracováno poněkud stručně a neposkytuje 

objektivní názor ke kvalitativnímu hodnocení obou systémů . 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

V práci jsou použity  nepřesné zákonné předpisy, např. zák. č. 569/91 Sb. neřeší 

ochranu ZPF, nýbrž vlastnické vztahy. Zde je nutno použít zák.č. 334/92 Sb. 

v aktuálním znění. 



Umístění stavby a napojení na inženýrské sítě je nedomyšlené, i když nebylo obsaženo 

v podmínkách zadání. Např. profil kanalizační přípojky DN 200 pro 8 b.j. + prodejnu 

+ svedení dešťových vod by bylo vhodné doložit hydrotechnickým propočtem. 

V základech nejsou, mimo kanalizaci, řešeny prostupy ostatních napojení.  Osazení 

vodoměrné soustavy 50 cm pod podlahu není možné bez šachtice.  

Technologická část obsahuje neurčité konstatace, např.„odbednění při dostatečné 

pevnosti betonu“. Výkresová část obsahuje řadu nepřesností, není zpracována 

komplexně. Neřeší např. odvětrání vnitřních koupelen a WC, ukončení podesty 

schodiště, překlady nad okny a dveřmi, spádování parapetů, odvodnění žlabů lodžií, 

atd. Diskutabilní je použití hliníkových oken v bytech, stejně jako použití sádrových 

omítek interiérů z hlediska pohody prostředí i ekonomiky stavby.  

 

5. Zda, a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

Vybrané kapitoly uvádí kompletní výčty možných situací na stavbách např. Odvodnění 

staveniště, což by mohlo dát možnost širšího využití, stejně tak využití popisů 

jednotlivých operací. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

V seznamu využitých pramenů jsou uvedeny především normy a eurokódy. Seznam 

publikací je poněkud omezený, aniž by byly využity doporučené aktuální poznatky 

např. z oblasti tepelné techniky. 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování) : 

Formálně je diplomová práce zpracována uspokojivě. Po jazykové stránce je nutno 

zpracovateli vytknout pravopisné chyby (hidroizolační návrch, nevyplívá, micí žlab, 

atd.), které by se v dokumentaci absolventa vysoké školy neměly objevit i kdyby 

nepoužil pravopisnou kontrolu PC. Harmonogram výstavby  pro zděnou variantu je 

méně čitelný než harmonogram skeletu. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití) ? 

Komplexnost popisu technologie je částečně využitelná pro přípravu staveb v rámci 

studijních i praktických prací.  

 

9. Práci hodnotím: 

Zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

 

dobře 
 

 

Dne 30.12.2011     Podpis oponenta 

 

 

 

 

Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


