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Posuzovaná diplomová práce řeší stavebně technologický projekt ZŠ Otevřená, Brno - 
Žebětín. 

Práce byla zpracována v rozsahu: technická zpráva, posouzení širších dopravních vztahů, 
časový a finanční plán stavby, technologické etapy hlavní řešeného objektu, technickou 
zprávu zařízení staveniště, hlavní stavební stroje a mechanismy včetně jejich pojezdů, 
technologický předpis pro spodní stavbu, kontrolní a zkušební plán pro spodní stavbu, 
propočet stavby po objektech, zpráva BOZP. Dále byla zpracována smlouva o dílo a tepelně 
technickou posouzení konstrukce (energetický štítek obálky budovy).  

Po prostudování práce jsem dospěl k názoru, že by měly být zodpovězeny následující 
otázky a poukázáno na nedostatky, které práce obsahuje. 

Připomínky a dotazy oponenta DP: 

Textová část 

KAPITOLA 1 Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu 

1. 6.5 Šikmé střešní konstrukce – používání nesprávné terminologie např. hromosvod či 
svod. 

KAPITOLA 2 Posouzení širších dopravních vztahů  

2. Bylo by vhodné ověřit průjezdnost jednotlivých křižovatek a ověřit únosnost mostů 
jestliže se na trase vyskytují. 

KAPITOLA 4 Hlavní technologické etapy hl. stavebního objektu SO 01 

3. 1.2 Základové konstrukce – Jakým způsobem bude zajištěna rovinnost při betonáži 
základové desky. 

4. 2.1 Svislé a vodorovné konstrukce – Používání zastaralého značení ocelí. 

KAPITOLA 5 Technická zpráva k zařízení staveniště 

5. 2.4 Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu – V žádném případě se nesmí 
používat voda k čištění automobilů bez zachycení znečištěné vody. Jakým způsobem 
bude řešeno čištění okolních komunikací? 

KAPITOLA 6 Hlavní stavební stroje a mechanismy 

6. Jakým způsobem budou jednotlivé stroje či mechanismy dopraveny na stavbu a zpět, 
které nemají vlastní dopravu (např. dozer)? 



7. U některých strojů chybí dosah (např. autočerpadlo). 
8. Je vhodné uvést počty. 

KAPITOLA 7 Technologický předpis pro spodní stavbu 

9. Bylo by vhodné rozdělit jednotlivé stavební procesy na samostatné předpisy. Takto 
zpracovaný dokument je velice nepřehledný a zavádějící. 

10. 2.1 Specifikace materiálů a jejich množství – Potřeba uvést výpočty nebo alespoň 
odkaz na ně. 

11. Proč bude část zeminy pro zpětné zásypy odvezena na skládku a následně přivezena 
zpět? Opravdu na staveništi není místo? 

12. Technologické postupy jednotlivých stavebních procesů jsou dosti obecné a 
zjednodušené. 

13. 6.2.2 Základové konstrukce – Jakým způsobem bude provedeno hutnění konstrukce.  
14. 8 Stroje a pracovní pomůcky – Chybí počty. 
15. Chybí předpokládaný způsob likvidace odpadu. 

KAPITOLA 8 Kontrolní a zkušební plán pro spodní stavbu 

16. Chybí legenda zkratek, textová část pro popsání jednotlivých zkoušek. KZP není 
kompletní. 

KAPITOLA 9 Propočty stavby po objektech 

17. Jedná se o položkový rozpočet. 
18. Špatně čitelné. 

Přílohová část 

PŘÍLOHA C 2.1 – Schéma pojezdů stavebních strojů  

19. Jedná se o schéma pojezdu dozeru 

PŘÍLOHA C 2. 2 (3) – Schéma pojezdů stavebních strojů  

20. Z výkresu není prokazatelné, že dosah mechanismu při dané poloze je dostatečný. 

PŘÍLOHA C 7.1 (2) – Zařízení staveniště – hrubé terénní úpravy (hrubá stavba školy) 

21. Chybí vyznačení pojezdů vozidel na vnitrostaveništních komunikacích včetně 
poloměrů otáčení. 

22. Jakým způsobem bude ukotven stavební výtah? 
23. Jaké využití budou mít sila pro suchou maltovou směs v této technologické etapě? 
24. Chybí zakreslení alespoň jedné polohy jeřábu s vyznačením zakázaného prostoru. 
25. Na jakém základě byla stanovena velikost skladovacích ploch?  

  PŘÍLOHA C 8 Časový harmonogram 

26. Výpočet doby trvání – není jasné jakým postupem je vypočtena doba trvání včetně 
návrh počtu objektu ZS. 



Závěr 
Student prokázal schopnost samostatného uvažování při řešení stavebně technologických 

problémů a odborné znalosti v dané problematice.  
Předložená práce splňuje svým rozsahem a způsobem zpracování požadavky uvedené v 

zadání diplomové práce.  
Po formální stránce je práce vypracována na slušné úrovni, pouze mám drobné výhrady k 

přehlednosti, správnosti zvoleného postupu a souvislostem mezi jednotlivými kapitoly.  
Grafická úroveň by mohla být lepší (např. zarovnání textů do bloků, rozpočet). 

V diplomové práci jsou uvedeny skoro všechny platné předpisy, k tomuto bodu mám 
pouze velice malé výhrady. 

Student využil ke zpracování diplomové práce výpočetní techniku. Tímto krokem 
prokázala, že použité programy ovládá na požadované úrovni studenta daného oboru. 

Zařízení staveniště je koncipováno v přímých provozních podmínkách. Student tento návrh 
provedl takových způsobem, aby bylo zajištěno možné efektivní využití všech prostor a ploch 
jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska funkčního. 

Hodnocení 
Vzhledem k rozsahu a zpracování výkresové a textové části předložené dokumentace 

hodnotím DIPLOMOVOU PRÁCI studenta Martina NOVÁKA známkou: 
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V Brně dne 25. 01. 2014 ................................................... 
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