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 Studentka Lenka Šosová  měla za úkol zpracovat diplomovou práci na téma: 
„Stavebně technologický projekt bytového domu“. 
 
Práce je zaměřena na problematiku realizace stavby bytového domu v městské zástavbě v 
areálu bývalých kasáren. 
Ve své práci studentka vypracovala technickou zprávu stavebně technologického projektu,  
situaci stavby, časový a finanční plán celé stavby, výkres zařízení staveniště, podrobný 
časový plán hlavního stavebního objektu. Dále studentka vypracovala kontrolní a zkušební 
plán pro provádění zděných a monolitických konstrukcí, bilanci zdrojů pro hlavní stavební 
objekt. Práce dále obsahuje technologický předpis pro provádění monolitických a zděných 
konstrukcí, plán BOZP, smlouvu o dílo, kontrolní a zkušební plán pro provádění podlah. 
 
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 A.5 technologický předpis pro provádění železobetonových konstrukcí  
nejsou dostatečně popsány pracovní podmínky, 

- v části A.5 technologický předpis pro provádění železobetonových konstrukcí  není 
popsáno množství materiálu a množství bednících dílů, 

- v části A.5 technologický předpis pro provádění železobetonových konstrukcí  není 
popsán postup provádění bednění, 

- v části A.5 technologický předpis pro provádění železobetonových konstrukcí  není 
podrobně popsáno, jaké jsou požadavky na jakost a kvalitu výsledných konstrukcí, 

- v části A.5 technologický předpis pro provádění železobetonových konstrukcí není 
podrobně popsáno, jaké vzniknou při dané technologické etapě odpady, 

- v části A.6 technologický předpis pro provádění zděných konstrukcí není zřejmé, 
zdali je výpis materiálu proveden pro jedno podlaží nebo pro celou stavbu, 

- v části A.6 technologický předpis pro provádění zděných konstrukcí není zřejmé, 
zdali výpis nářadí a pomůcek zahrnuje lešení, jakým způsobem bude tedy prováděno 
zdění druhé výšky zdiva, 

- v části A.6 technologický předpis pro provádění zděných konstrukcí není zřejmé, 
zdali je ve výpise materiálu popsána hydroizolace, která je dále popsána v pracovním 
postupu, 

- v části A.6 technologický předpis pro provádění zděných konstrukcí není dostatečně 
popsán pracovním postupu zdění, 

- v části A.6 technologický předpis pro provádění zděných konstrukcí nejsou popsány 
požadavky na geometrickou přesnost zděných konstrukcí, 

- v části A.7 kontrolní a zkušební plán ve výstupní kontrole není popsána dostatečně 
výstupní kontrola konstrukce (geometrická přesnost), 

- v části A.9 použitá mechanizace není průkaznost zvolených mechanizmů,  
- v příloze B3 rozpočet není uvedena výše DPH, 
- v příloze B3 rozpočet není zahrnuta střešní konstrukce, 

 



Výkres zařízení staveniště  
- staveništní  rozvaděč není umístěn v blízkosti věžového jeřábu, 
- věžový jeřáb nemá zakótován dosah ramene, 
- plocha pro mytí vozidel není připojena na přípojku kanalizace,  
- jakým způsobem je zajištěno osvětlení zařízení staveniště, 
- staveniště není po svém obvodu zakótováno, 

 
 

2) Studentka prokázala průměrné schopnosti řešení stavebně - technologických  problémů 
spojeních s realizací stavebního díla. Práce je stručná. 
 
3) Studentka prokázala své odborné znalosti a míru splnění zadání DP považuji spíše za 
dostatečnou – 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 ploužila 
moderní strojní zařízení.  
 
5) Při vypracování diplomové práce byly   použity i neplatné normy, zákony a vyhlášky. 

 
6) Formální úroveň práce je dostatečná. Celkově se jedná o relativně průměrně zpracovanou práci. 
 
7) Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce ji 
hodnotím známkou dle ECTS: 
 
   
Klasifikační stupeň ECTS:          D/2,5 

 
 
 

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 

 


