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 Studentka Hanka Bedlivá  měla za úkol zpracovat diplomovou práci na téma: 
„Stavebně technologický projekt výstavby penzionu pro seniory“. 
 
Práce je zaměřena na problematiku realizace stavby  penzionu  pro seniory v městských 
sadech, kde se dříve nacházel hotel. 
Ve své práci studentka vypracovala technickou zprávu stavebně technologického projektu, 
koordinační situaci stavby s řešením širších dopravních tras, objektový časový a finanční 
plán stavby,  návrh strojní sestavy a zdvíhacích mechanizmům, studii realizace hlavních 
technologických etap stavebního objektu, časový plán hlavního stavebního objektu, 
technologické předpisy pro zdění, hydroizolaci spodní stavby a montáž stropních panelů 
Goldbeck. Dále studentka vypracovala kontrolní a zkušební plán kvality pro zemí práce a 
hydroizolaci  spodní stavby, pro provádění monolitických betonových konstrukcí. V práci 
jsou podrobně popsány zásady ochrany životního prostředí pro  zemní práce. Jako zvláštní 
zadání  byla  zpracována smlouva o dílo, plán BOZP. 
 
1) Po prostudování diplomové práce vypracované na téma „Stavebně technologický projekt 
výstavby penzionu pro seniory“ mám tyto připomínky: 
 
Připomínky: Technologické předpisy a další přílohy  

- v části B.1 technická zpráva ke stavebně technologickému projektu je 
počítáno s 43 pracovníky ale v části C.11 časový plán personálního 
obsazení pracoviště je maximální počet pracovníku 97, na jakou fázi 
stavby je tedy staveniště navrženo, 

- v části B.3 návrh strojních mechanizmů není zakreslena průkaznost  
navrženého rypadla, 

- v části B.4 technologický předpis  hydroizolace spodní stavby není zřejmé 
jaká opatření budou přijata při provádění  prací za nízkých podmínek, a 
jaké jiné  řešení odizolování stavby by studentka navrhla, 

- v části C.8 je  znázorněno, že bude prováděna betonáž v zimním období, 
jaká budou provedena opatření, aby tyto práce bylo možné provádět, 

- v části C.8 je popsáno provádění přizdívky a tepelné izolace objektu cca 
63 dní, jak je tato  přizdívka prováděna, 

- v části C.10 plán nasazení hlavních stavebních strojů a mechanizmu je 
použit kropící vůz, jakým způsobem bude zajištěno čištění přilehlých 
komunikací po dobu provádění stavby.  
 

Výkres zařízení staveniště  
- jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost mezi znázorněnou hranicí 

staveniště a oplocením staveniště při manipulaci z břemenem, 
- na základě čeho byla zvolena  poloha buněk, 
- u  stavebních buněk není zakreslen rozvaděč. 

 



2) Studentka prokázala velmi dobré schopnosti řešení stavebně - technologických  problémů 
spojeních s realizací stavebního díla. Práce je velmi podrobná. Diplomantka zpracováním 
této práce prokázala velmi dobré znalosti a schopnosti odpovídající jeho stupni vzdělání. 
Tato práce je velmi kvalitně zpracována. 
 
 
3) Studentka prokázala své odborné znalosti a míru splnění zadání DP považuji za  velmi 
dobrou – odpovídá zaměření studenta a plní všechny body zadání dle předpokladů na 
studenta jeho stupně vzdělání kladených. 
 
4) Při své práci studentka použila soudobých moderních technologií výstavby a ploužil 
moderní strojní zařízení. Práce je zaměřená také ekonomicky a to zejména při ekonomickém 
zhodnocení  tří variant provádění železobetonové stropní konstrukce a  detailním výpočtem 
ceny řízení staveniště.  
 
5) Při vypracování diplomové  práce byly použity platné normy, zákony a vyhlášky. 

 
6) Formální úroveň práce je velmi dobrá. Celkově se jedná o práci nadstandardně 
zpracovanou, svým rozsahem a kvalitou splňuje požadavky kladené zadáním diplomové 
práce. 
 
7) Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce ji 
hodnotím známkou dle ECTS: 
 
   
Klasifikační stupeň ECTS:          A/1 

 
 
 
 
 

V Brně dne            13.1.2013    
              Podpis  
Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň 
ECTS A B C D E F 

Číselná 
klasifikace 

1 1,5 2 2,5 3 4 

 


