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Předložená diplomová práce byla zpracována na téma:  
„STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT POLYFUNKČNÍHO DOMU V BRNĚ“. 
 

 Obsahově jsou v práci řešeny tyto části a přílohy - Technická zpráva ke stavebně 
technologickému projektu, koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, časový a 
finanční plán stavby - objektový, studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, 
projekt zařízení staveniště hrubé stavby - výkresová dokumentace včetně technické zprávy, návrh 
hlavních stavebních strojů a mechanismů - dimenzování, umístění, doprava na staveniště, montáž, 
dosahy, časové nasazení, zdroj a odběr energie, bezpečnostní opatření, časový plán hlavního 
stavebního objektu - technologický normál a časový harmonogram, technologický předpis pro 
provádění monolitických železobetonových konstrukcí a provádění záporového pažení a kontrolní a 
zkušební plán kvality pro monolitické železobetonové konstrukce. V rámci Jiných zadání byly 
zpracovány tyto přílohy - položkový rozpočet hrubé stavby, propočet stavby podle THU, zadávací 
dokumentace stavby, smlouva o dílo, plán nasazení strojů, bilance potřeb pracovníků, plán BOZP a 
ekologie a životní prostředí. 
 Výslednou formou zpracování DP je textová část dokumentů v podobě knihy se 
zmíněnými texty a dále výkresová část, obsahující zpracovanou výkresovou dokumentaci 
k řešeným částem. Podkladem k řešení DP byla projektová dokumentace, poskytnutá 
studentovi pro studijní účely realizační firmou. 
 
1) Práci diplomanta Jana Bravence jsem prostudoval a mám k ní tyto připomínky:  
 
 Výkresová část: 

Výkres V3 - je naznačen zábor ploch - k čemu přesně bude využit? Bude zajištěna  
 průjezdná šířka ulice - jednosměrná ulice, průjezdná - po ustanovení   
 čerpadla bet. směsi? 

 - P1 jsou plochy pro kontejnery na odpad - jak budou vyváženy kontejnery 
  z pravé plochy P1? 

Výkres V4 - jaká je výška háku jeřábu nad nejvyšším bodem stavby? Jak byla určena výška jeřábu? 
 - jakým způsobem je jeřáb založen - ze zákresu je patrné pouze to, že se jedná 

  o „kříž“ - jak je upraveno podloží? 
Příloha P1 - grafický výstup by měl být kvalitní, zde vypadá jako vložený obrázek. 
 - proč bylo provedení přípojek kanalizace a plynovodu odsunuto až do  

  souvislosti s prováděním hrubé vrchní stavby a dokončovacích prací? 
Příloha P2 - harmonogram - položky 27-29; 65-67; 84-86; 103-105; 120-122 - beton, 

  bednění a výztuž sloupů - kdy nejpozději je nutné tyto práce provést? Časová 
  rezerva není zakreslena a vazba konce činnosti chybí.  

Příloha P2 - harmonogram - proč je harmonogram zpracován pouze pro hrubou stavbu 
  se střešní konstrukcí? Postrádám jakékoliv dokončovací práce, konstrukce 
  schodišť a ramp a provedení rozvodů IS a instalaci nutných zařízení. 

Příloha P3 a P4 - grafický výstup by měl být kvalitní, zde vypadá jako vložený obrázek. 
Příloha P5 - rozpočet - proč v harmonogramu je uváděno provedení celého souvrství 

  střešního pláště, kdežto v rozpočtu chybí celá tepelně izolační vrstva zastřešení 
  a také vrstvy související s ozeleněním střechy? 

 
 



Textová část: 
 str. 3-15 - Technická zpráva - členění části 1 knihy - Technická zpráva - postrádá 
  členění dle vyhlášky 62/2013 o dokumentaci staveb - proč? 
 str. 17-42 - Studie realizace hlavních technologických etap - v úvodní části, výměrách, 
  složeních čet a dalších postrádám schodišťové konstrukce a konstrukce ramp.  
  - postrádám alespoň informativní část ohledně rozvodů IS a případných  
  instalovaných zařízeních - např. vzduchotechnika, kotelny apod. 
  - součástí studie by měly být schématické obrázky postupu výstavby - kladně 
  hodnotím přílohy týkající se hrubé spodní stavby, ale postrádám další,  
  zachycující dokončení hrubé stavby a náznakově dokončovací práce. 
 str. 50-61 - Souhrnná technická zpráva - podle které přílohy vyhlášky 62/2013 je tato 
  část zpracována? Proč nebyla použita příloha č.5, která udává podobu  
  dokumentace pro stavby  na stavební povolení? 
 str. 102 - proč bylo navrženo toto čerpadlo betonové směsi - postrádám jeho posouzení. 
 str. 115, 130 - proč je jako vedoucí každé pracovní čety určen stavbyvedoucí? 
 str. 121 - proč je postup odbedňovacích prací napsán pro částečné odbednění, ale jsou 
  zmiňovány pouze pauzy 27 a 28 dní? 
 str. 122, 135 - je uvedeno, že proti pádu - z výšky a do hloubky - budou dělníci  
  zajištěni technickou konstrukcí - o jakou konstrukci se jedná? 
 str. 143, 152 - v bodech 8.1.2 a 8.2.2 jsou použity vyhlášky 499/2006 a 137/1998 - tyto 
  jsou nahrazeny novými - proč nebylo respektováno? 
 

2) Diplomant prokázal schopnost samostatného řešení stavebně-technologických problémů 
spojených s realizací stavebního díla a po stránce obsahové i odborné hodnotím práci kladně, 
diplomant prokázal schopnosti a znalosti na úrovni odpovídající jeho stupni vzdělání. 
3) Diplomant předložil DP v rozsahu, který byl stanoven zadáním a přílohou zadání a všechny body 
zadání splnil - tím také prokázal své odborné znalosti a míru splnění zadání považuji za 
odpovídající. V některých částech bych však doporučil zpracování pro celou stavbu, ne pouze pro 
její část - např. časový plán. Student prokázal, že má vědomosti a předpoklady pro řešení úloh na 
dané úrovni obtížnosti a doporučuji práci k obhajobě při státních závěrečných zkouškách. 
4) Z hlediska technického se diplomant držel soudobých běžných technologií ve výstavbě, použil běžné 
strojní zařízení a materiály a k tomuto bodu nemám výhrady. 
5) Pro zpracování diplomové práce dle mého názoru byly použity většinou platné zákony, 
vyhlášky a normy - student se řídil platnou legislativou České republiky. V některých částech 
jsou však použity zastaralé vyhlášky, které by student měl znát a měly by být respektovány - 
jsou v platnosti déle než rok. 
6) Formální, grafická a stylistická úroveň předložené práce odpovídá vzdělání a zvyklostem 
studenta, v tomto bodu nemám větších výhrad ke zpracování. Pouze u některých příloh by 
bylo vhodné pohlídat grafickou podobu - kvalita u některých odpovídá vloženému obrázku, 
ne však prvovýstupu. 
 

 Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené 
práce ji hodnotím známkou dle ECTS: 

 
Klasifikační stupeň ECTS: C/2 
 

 
V Brně dne 27. 1. 2015 ................................................... 
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