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Studentka Bc. Markéta Jansová vypracovala diplomovou práci „STAVEBNĚ 
TECHNOLOGICKÝ PROJEKT PŘÍSTAVBY TRAKTU REHABILITA ČNÍHO ÚSTAVU 
V BRANDÝSE 
NAD ORLICÍ“. Diplomová práce splňuje zadání ze dne 31.3.2012. Vyhotovení je komplexní 
a splňuje všechny formální zásady.  
Stavebně technologický projekt obsahuje mimo jiné bilanci zdrojů, výpočet časové náročnosti 
provádění, výkres zařízení staveniště a jiné. 
Podrobně rozebrána je technologické etapa vrtaných pilot. 
Pro stavebně technologické projektování stavby byl užit software Contec. Pro výpočet 
financování si diplomantka vybrala software Build Power. Tím diplomantka dokázala 
zvládnutí v praxi využívaných programů. 
 
Nedostatky a připomínky: 
 

• Na str. 51 je zatěžovací křivka mobilního jeřábu doplněná o červený puntík. Prosím o 
vysvětlení, co tento puntík znázorňuje (břemeno, úvaz nebo konec výložníku)? A jak 
má být tedy jeřáb ověřen? 

• V technologickém předpisu je beton pro piloty specifikován pouze C 16/20. Je tot 
značení dostačující a jak by měla znít celková specifikace zejména s ohledem na jeho 
použití (umístění)? 

• Jedná se o přístavbu k stávající budově. Bude nutné učinit nějaká opatření vzhledem 
k ovlivnění této stávající konstrukci? 

• Seznámila jste se s provozem přistavovaného rehabilitačního ústavu? Zařízení 
staveniště zcela omezí provoz ze zadní strany ústavu, kde se dají předpokládat vchody 
a nakládací rampy pro kuchyň a podobné provozy. 

 
Kladně hodnotím podrobně zpravované zařízení staveniště na 3 etapy a také tepelně-technické 
posouzení vybraných konstrukcí 
 
Práce splňuje zadání. Až na zmíněné nedostatky dokládá fakt, že si studentka osvojila 
grafické a stavebně technologické softwary nezbytně nutné pro budoucí praxi. Diplomantka si 
nastudovala normy a předpisy spojené s danou problematikou. 
 
 
 
 
  



Vzhledem k rozsahu a zpracování výkresové a textové části předložené dokumentace 
hodnotím diplomovou práci známkou: 

 
 
 

Klasifikační stupeň ECTS: ____________A/1__________________ 
 

 
 
 
V Brně dne 20.1.2013           Podpis  
 

 

 

 

 

 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň 
ECTS A B C D E F 

Číselná 
klasifikace 

1 1,5 2 2,5 3 4 

 


