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Tato diplomová práce je zaměřena na zpracování vybraných částí stavebně technologického 

projektu objektu Rozšíření ZŠ Šlapanice. Student se zaměřil na vypracování grafických detailů 

střechy a 3D modelů hrubé stavby včetně výkresu bednění žb monolitického stropu. V přílohové 

části velmi podrobně zpracoval výkresy zařízení staveniště pro zemní práce a hrubou stavbu, 

koordinační situaci a dopravní trasy, veškeré finanční plány jak objektový, tak i pro plochou 

střechu, která je zde řešena v typech jako pochůzí, zelená a podkladní pro VZT a klimatizaci. Jako 

výstupy pak limitky materiálů, strojů a pracovníků. Jako specializaci má student v DP posouzení 

tepelně technických parametrů střechy – tří různých skladeb a hlukovou studii. Harmonogram pro 

celou stavbu, nasazení strojů a podrobný harmonogram včetně technologického normálu pro 

hlavní stavební objekt jsou vypracovány velmi přehledně pomocí Ms Projectu.  Práce obsahuje 

v textové části dále technologické předpisy pro monolitické stropní konstrukce a vegetační střechu 

včetně následného kontrolního a zkušebního plánu pro vrtané piloty, dále návrh strojní sestavy 

hlavních stavebních strojů- dimenzování, umístění, dopravu na staveništi, studie realizace hlavních 

technologických etap stavebního objektu, technická zpráva k STP projektu zprávu ZOV včetně 

výpočtu nákladů na ZS. Dále je zde posouzen vliv výstavby na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci a zpracován plán BOZP pro práci na staveništi. Jako jiná zadání vypracoval student propočet 

dle THU, položkový rozpočet stavby, dopravní a bezpečnostní značení na staveništi. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Komentář k bodům 1. až 5.: 

Práce je jak z technologického, tak i ekonomického hlediska zpracována ve velmi vysoké kvalitě.  
Při jejím vypracování byly použity aktuální platné právní předpisy a související technické 
normy. Po formální i grafické stránce je práce zpracována nadstandardně a podrobně. Práce 
splňuje veškeré požadavky zadání.  

 

Připomínky a dotazy k práci: 

Rozpočet – VRN schází IČD – jak se naceňuje a co tento náklad pokrývá pro zhotovitele stavby? 

Do jakých dílů rozpočtu by jste zařadil náklady na revize, dokumentaci skutečného provedení a 

náklady na bezpečnostní opatření? 

Jaké nevýhody mají lité anhydritové potěry? 

Text str. 90: Popište částečné odbednění 

Co je to vzepětí bednění? 

 

Závěr: 

Student prokázal v této práci velmi dobrou schopnost samostatného řešení stavebně 

technologických problémů. Předložená práce svým rozsahem a způsobem zpracování výborně 

splňuje požadavky uvedené v zadání diplomové práce. Přílohy jsou celkově přehledné a velmi 

pečlivě zpracované. Práce je zpracována velmi kvalitně a doporučuji ji k ocenění. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 
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