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Předložená diplomová práce řeší vybrané části výstavby obchodního střediska a nese 
název „Obchodní středisko Royal Crystal – stavebně technologický projekt“. Tato práce 
obsahuje technologické předpisy pro zhotovení monolitické konstrukce vrchní stavby a 
technologický předpis pro zhotovení montované ocelové konstrukce. Kontrolní a zkušební 
plán pro jednoplášťovou střechu, studii hlavních technologických etap, propočet celé stavby a 
položkový rozpočet hlavního stavebního objektu. Student přikládá i detailní zhodnocení 
náročností jednotlivých monolitických konstrukcí či podrobně zpracovaný návrh zvedacího 
mechanismu včetně finanční analýzy na tři typy zvedacích mechanismů. Diplomová práce 
obsahuje i plán BOZP doplněný o přílohu možných rizik. Nedílnou součástí diplomové práce 
jsou rozsáhlé výkresové přílohy. Kostru příloh tvoří tři varianty výkresu zařízení staveniště a 
výkresové podklady zaměřené na zhotovení monolitické části stavby.  

 
  
Práci na téma „Obchodní středisko Royal Crystal – stavebně technologický projekt“ 

jsem prostudoval a mám k ní tyto připomínky:  
 

Technologické předpisy: 
- Při výstavbě využíváte jak vázání výztuže, tak i její svařování. Jaké zásady tedy 

musíme dodržet při svařování výztuže? 
- K hutnění betonové směsi využíváte ponorné vibrátory, jaké zásady musíme při tomto 

typu hutnění dodržet? 
 
Výkresy zařízení staveniště:  

- Kde všude je nutné do výkresu ZS zaznačit zakázaný prostor pro manipulaci 
s břemenem pro zvedací mechanismus? 

- Jaká povolení a kde musím zajistit, abych mohl provést zábor veřejného prostranství? 
Ve Vašem případě ulice Novomoravanská. 

- Postrádám zaznačení vrstevnic. 
 
Schéma umístění jeřábu k objektu:  

- Na výkrese je zvedací mechanismus zakreslen přímo u objektu, 
zamýšlel jste se nad možností, zda by tlak vyvolaný jeho využíváním mohl konstrukci 
poškodit? Jaké jsou minimální odstupy zvedacího mechanismu od budovaného 
objektu? 

 
Diplomant prokázal schopnost samostatného řešení stavebně-technologických 

problémů spojených s realizací stavebního díla a po stránce obsahové a odborné hodnotím 
jeho práci jako nadstandardní, student prokázal schopnosti a znalosti převyšující úroveň jeho 
stupně vzdělání. Téma je dle mého názoru voleno vhodně a je zpracováno v nadstandardní 
kvalitě.  

 



Diplomant prokázal odborné znalosti a míru splnění zadání považuji za zcela 
dostatečnou, spíše až obsáhlou. Diplomant přikládá řadu příloh nad požadované zadání a vše 
je zpracováno na velmi vysoké úrovni. 

 

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 detailní rozpočet pro zhotovení zařízení 
staveniště a finanční zhodnocení návrhu zvedacího mechanismu. 

 

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

 

Po formální stránce je diplomová práce na velmi vysoké úrovni. Práce je psána 
přehledně a bez gramatických chyb. Stejně tak i grafické zpracování výkresů je na úrovni 
odpovídající 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:          A / 1 
 
 

 
 

         
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 

 


