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Předložená diplomová práce řeší vybrané části výstavby polyfunkčního domu v 

Olomouci a nese název „Polyfunkční dům Olomouc Hněvotínská – stavebně technologický 
projekt“. Tato práce obsahuje technologické předpisy pro železobetonové monolitické 
konstrukce a pro zhotovení izolace proti zemní vlhkosti. Dále je přiložena studie realizace 
hlavních technologických etap, položkový rozpočet na zemní práce, spodní a horní stavbu. 
Student přikládá i cenové zhodnocení návrhu pro zřízení zařízení staveniště. Diplomová práce 
obsahuje i plán BOZP doplněný o přílohu možných rizik. V práci bych rád vyzdvihnul 
detailně zpracovanou limitku materiálu a podrobně zpracovaný technologický normál, ze 
kterého vychází nutný počet pracovníků a celková doba výstavby. Diplomovou práci dále 
tvoří technická zpráva řešeného objektu, zpráva zařízení staveniště, návrh strojní sestavy a 
časový a finanční plán. Nedílnou součástí diplomové práce jsou výkresové přílohy. Kostru 
příloh tvoří dvě varianty výkresu zařízení staveniště, časový plán stavby a časový plán 
nasazení strojů.  

 
  
Práci na téma „Polyfunkční dům Olomouc Hněvotínská – stavebně technologický 

projekt“ jsem prostudoval a mám k ní tyto připomínky:  
 
Technická zpráva zařízení staveniště: 

- Uvažoval jste při návrhu vody pro stavbu i s vodou požární? Pokud ne, jakými 
způsoby je možné zajistit stavbu pro případ požáru? 

 
Technická zpráva zařízení staveniště: 

- Proč je navrženo pásové rypadlo a ne rypadlo kolové? Jak toto rypadlo na stavbu 
dopravíte?  

 
Technologické předpisy: 

- Po jaké vzdálenosti je nutné vkládat podkladky při skladování izolace, aby nedošlo 
k její deformaci? 

- Bude ochranné zábradlí zhotoveno před, nebo až po nátěru konstrukce bednění 
odbedňovacím přípravkem? 

 
Rozpočet: 

- V rozpočtu nejsou uvedeny žádné VRN, nicméně v práci je vložen podrobný rozpočet 
na zřízení zařízení staveniště, předpokládám tedy, že jste jej pouze zapomněl do 
rozpočtu zahrnout. Existují jiné VRN, které by bylo možné do rozpočtu vaší stavby 
zahrnout, jaké? 

 
 
 
 



Plán zajištění materiálových zdrojů:  
- Uvažujete se zapůjčením cca 3 000 m2 stěnového bednění. Uvažoval jste, zda bude 

obrátkovost bednění taková, aby nedocházelo k situaci, kdy bednění čeká nevyužito na 
skladovací ploše? 

 
Výkres ZS: 

- Kóty nejsou vztaženy k pevným bodům. 
 

Diplomant prokázal schopnost samostatného řešení stavebně-technologických 
problémů spojených s realizací stavebního díla a po stránce obsahové a odborné hodnotím 
jeho práci kladně, student prokázal schopnosti a znalosti odpovídající úrovni jeho stupně 
vzdělání. Téma je dle mého názoru voleno vhodně a je zpracováno v odpovídající kvalitě.  

 

Diplomant prokázal své odborné znalosti a míru splnění zadání považuji za 
dostatečnou, jelikož plní všechny body zadání dle předpokladů na studenta jeho stupně 
vzdělání kladených. 

 

Z hlediska technického se student držel soudobých moderních technologií ve 
výstavbě, použil moderních strojních zařízení a materiálů a k tomuto bodu nemám žádné 
výhrady. Z hlediska ekonomického bych rád vyzdvihl snahu o podrobný výpočet nákladů 
spojených se zřízením zařízení staveniště. snížení nákladů. 

 

Pro zpracování DP byly dle mého názoru použity platné zákony, vyhlášky a normy. 
Proto nelze práci z tohoto pohledu niv vytknout. 

 

Po formální stránce je diplomová práce na úrovni odpovídající dosaženému vzdělání 
studenta. Práce je psána přehledně a bez větších gramatických chyb, nicméně použité obrázky 
jsou poměrně nekvalitní, místy až nečitelné. Jedinou výhradu mám ke grafickému zpracování 
výkresů zařízení staveniště, kde se místy liší tloušťky čar, nicméně grafická část odpovídá 
úrovni vzdělání studenta. 
 

Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené 
práce ji doporučuji k obhajobě před komisí státních závěrečných zkoušek a hodnotím ji 
známkou dle ECTS: 
 
 

Klasifika ční stupeň ECTS:       B / 1,5 
 

 
 

         
V Brně dne 18. ledna 2013       Podpis 
                      

Klasifika ční stupnice 

 

Klas. stupeň 
ECTS A B C D E F 

Číselná 
klasifikace 

1 1,5 2 2,5 3 4 

 


