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 Diplomant Martin Novák vypracoval svou diplomovou práci (dále DP) na téma:  
„Stavebně technologický projekt ZŠ Otevřená, Brno - Žebětín“. 
 
 Cílem zpracování DP je vyhotovení vybraných částí stavebně technologického řešení 
konkrétní stavby. Tuto stavbu si student vybral sám na základě své vlastní iniciativy a do 
řešení se pustil cílevědomě. 
 Výslednou formou zpracování je textová část dokumentů v podobě knihy a dále 
výkresová část pro konstrukční a technologická řešení vybraných oblastí, zadaných v příloze 
zadání. Podkladem k řešení DP jsou části projektové dokumentace poskytnuté studentovi pro 
studijní účely prostřednictvím realizační firmy. Pro poskytnutí projektové dokumentace je 
doložen souhlas s jejím použitím v úvodní – dokladové části DP. 
 Podrobnější stanovení rozsahu DP je dáno „Přílohou k zadání DP“. K základním 
částem, které jsou pro DP požadovány, patří technická zpráva ke stavebně technologickému 
projektu, posouzení širších dopravních vztahů, časový a finanční plán stavby po objektech, 
technická zpráva k zařízení staveniště, hlavní stavební stroje a mechanismy, technologický 
předpis pro spodní stavbu, kontrolní a zkušební plán pro spodní stavbu, propočet stavby po 
objektech a plán BOZP. 
 Součástí práce je také oddíl Jiná zadání, zde student zpracoval návrh smlouvy o dílo. 
 V části, které se zabývá přílohami z jiných oborů, byl zpracován energetický štítek 
obálky budovy a tepelně technické posouzení konstrukce - u této části postrádám slovní 
hodnocení výsledků a případné návrhy opatření nebo alternativy složení plášťů. 
 Součástí DP jsou také grafické a výkresové přílohy. Zde student zpracoval například 
výkres koordinační situace stavby, schémata hloubení stavební jámy v l., 2., 3. a 4. etapě, 
schémata Pojezdy zemních strojů pro 1., 2., 3. a 4. etapu, návrhy zvedacího mechanismu pro 
nejtěžší, nejvýše uložené a nejkritičtější břemeno, schémata rozmístění autočerpadel na beton 
pro 1. až. 3. etapu, výkresy zařízení staveniště pro hrubé terénní úpravy, hrubou stavbu, 
dokončovací práce a komunikace a sadové úpravy a časový plán. 
 Celá práce byla zpracována poměrně zdařile s ohledem na studentovy zkušenosti a 
možnosti práce s výpočetními programy. Výkresová část odpovídá běžně kladeným 
požadavkům na řešení zařízení staveniště a příslušných částí, je zpracována podle běžně 
používaných pravidel a zahrnuje různé výkresy pro zpracovávané textové části. Přiloženo je 
také posouzení zvedacích mechanizmů a čerpadla betonové směsi z hlediska dosahů a u 
jeřábů také z hlediska nosností a nákresy pozic strojů s ohledem na půdorys stavby. Zde by 
z mého pohledu bylo vhodné provést ekonomické zhodnocení případných jiných dostupných 
variant zvedacích a betonážních mechanizmů a tak dosáhnout co nejekonomičtějšího návrhu. 
 Technologické předpisy byly zpracovány pro provedení spodní stavby. Součástí 
zadání TP je i zpracovaný kontrolní a zkušební plán pro dané etapy. K TP mám pouze 
připomínku k jeho podrobnosti - v některých bodech student předpokládá jisté znalosti 
postupu u pracovníků, což však není obecně u TP možné - je nutné popsat vše podrobně. 
 V DP se dále nalézá časová rozvaha použití hlavních stavebních strojů. V práci je 
zpracována vhodným způsobem a nemám k ní připomínek. K samotným grafickým a výkresovým 
přílohám nemám připomínky a vhodně doplňují textovou část. 



 V DP jsou také v rámci jednotlivých příloh řešeny vlivy na životní prostředí, staveništní 
hlučnost, opatření proti znečišťování veřejných komunikací, ochrana podzemních a povrchových 
vod, nakládání s odpady, ovšem DP neobsahuje žádný elaborát zaměřený pouze na tyto vlivy 
výstavby na životní prostředí. Tuto skutečnost lze hodnotit jako ne příliš vhodnou. V dnešní době 
jsou tyto aspekty výstavby stále více řešeny různými úřady a vznikají tak problémy. 
 Jedná se o standardně zpracovanou DP, kde všechny části zadání DP byly splněny 
v rozsahu, který stanoví příloha k zadání diplomového projektu. Student prokázal, že má 
vědomosti a předpoklady pro řešení úloh na dané úrovni obtížnosti a doporučuji práci 
k obhajobě před komisí. 
 Student měl  velice aktivní přístup k řešený problémům, zajímal se o variantní návrhy 
řešení a předloženou DP prokázal, že jeho vědomosti a zkušenosti jsou na patřičné úrovni pro 
obhajobu práce před komisí SZZ. Student na DP pracoval průběžně a svědomitě, plnil zadané 
termíny.  
 K práci mám výtku, která se týká grafické a stylistické úpravy. Student by se měl 
zaměřit na úpravu a formátování textu a dodržovat základní pravidla pro psaní odborných 
textů. 
 
 

Vzhledem k těmto skutečnostem hodnotím diplomovou práci 
studenta Martina Nováka známkou: 

        
        

Klasifikační stupeň ECTS: ____________C/2__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Brně dne ____30.1.2014______     ______________________ 
              Podpis  

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň 
ECTS A B C D E F 
Číselná 
klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


