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Pro NSP (MIMO ARS) 

 

 

Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Stavebně technologický projekt výstavby sportovní haly 

Autor práce: Bc. Jiří Tkáč 

Vedoucí práce: Ing. Yvetta Diaz 

Popis práce: 

Vypracovaná diplomová práce řeší realizaci stavby sportovní haly v ulici 

Komenského v Lysé nad Labem. Práce se zabývá řešením částečně i dílčích 

stavebních objektů jako celku a podrobněji se pak zaměřuje na hlavní stavební objekt 

tělocvičny, kde řeší technologii provádění, časové plánování a zdroje pro jeho 

realizaci. Stavba má charakter novostavby, bude plnit funkci tělocvičny pro blízké 

školy a sportovní vyžití široké veřejnosti. Jedná se o halový jednopodlažní částečně 

podsklepený objekt, ke kterému na severovýchodní a jihovýchodní straně přiléhá 

objekt zázemí. Vlastní tělocvična má tvar obdélníku o vnějších rozměrech 47,80 x 

29,31 m s výškou atiky 10,75 m a je zastřešena sedlovou střechou s minimálním 

sklonem (cca 2 %). Objekt zázemí, který je přístavbou k tělocvičně, má na 

severovýchodní straně délku 54,65 m, na jihovýchodní straně pak 32,71 m a šířku cca 

8,5 m. Celý objekt je založen na základové desce z betonu třídy C25/30 – XC1. Deska 

bude při obou površích vyztužena. Svislé nosné konstrukce tělocvičny tvoří ŽB 

monolitické sloupy o rozměrech 400 x 400-500 mm z betonu třídy C25/30 – XC1 s  

výztuží B500. Převažujícími prvky v 1.NP a v 2.NP zázemí jsou však konstrukce zděné 

z keramických tvárnic. Stropní konstrukce nad 1.NP i 2.NP jsou navrženy jako 

monolitické ŽB desky prostě podepřené zděnými stěnami nebo vetknuté do ŽB pilířů 

a stěn. Stropní deska je navržena z betonu C25/30 – XC1 vyztuženého vázanou výztuží 

B 500. Hala bude zastřešena dřevěnou konstrukcí s rozponem 27,8 m a to sedlovými 

vazníky o rozměru uprostřed rozpětí 240 x 2200 mm a v místě uložení 240/1767mm. 

Střešním pláštěm budou sendvičové panely tloušťky 270 mm, které budou ukládány 

na tyto dřevěné vazníky.  Student ve své práci zpracovával technickou zprávu ke 

stavebně technologickému projektu, koordinační situaci stavby se širšími vztahy 

dopravních tras, časový a finanční plán stavby – objektový, studii realizace hlavních 

technologických etap stavebního objektu, projekt zařízení staveniště – výkresovou 

dokumentaci, časový plán budování a likvidace objektů ZS, ekonomické vyhodnocení 

nákladů na ZS, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů – jejich dimenzování, 

umístění, dopravu na staveniště, montáž, dosahy, časové nasazení, zdroj a odběr 

energie, bezpečnostní opatření, časový plán hlavního stavebního objektu - časový 

harmonogram, plán zajištění zdrojů pro hlavní stavební objekt (položkový rozpočet 

pro hrubou vrchní a hrubou spodní stavbu, graf potřeby pracovníků), technologický 

předpis pro provádění ŽB monolitických sloupů a stěn 1. NP SO01, kontrolní a 

zkušební plán kvality pro provádění ŽB monolitických sloupů a stěn 1. NP SO01 
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(podrobný popis operací prováděných kontrol), jako jiné zadání pak student 

vypracoval pomocné výpočty k rozpočtu a časovému plánu hlavního stavebního 

objektu, studii staveniště, pracovní spáry sloupů tělocvičny, výkres objemů a násypů, 

složky s obrázky modelu SO01 v programu Revit a jako specializaci z oblasti pak 

položkový rozpočet pro objekt SO03a, položkový rozpočet  objektu SO06a položkový 

rozpočet pro objekt SO09.   

 Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Student Bc. Jiří Tkáč touto prací prokázal, že je výborně schopen řešit problematiku 

zpracovávané technologie.  

Diplomovou práci zpracovával student samostatně, používal dostupné podklady výrobců, 

normy i příslušnou legislativu. Předložená práce svým rozsahem a způsobem zpracování 

výborně splňuje požadavky uvedené v zadání diplomové práce. Jsou zde i navíc předloženy 

rozpočty specializací ZTI velmi profesionálně zpracované, dále přehledný dodavatelský systém 

a další velmi podrobné podklady. 

Z hlediska technického a ekonomického posouzení má Bc. Jiří Tkáč všechny součástí své práce 

zpracované v nadstandardním rozsahu. Po formální i grafické stránce je práce zpracována 

velmi precizně a podrobně. 

 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 
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