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Diplomová práce se řeší stavebně technologický projekt výrobní haly Edscha v Jindřichově 
Hradci. 

Práce je zpracována v rozsahu dle zadání a je rozdělena do tematických kapitol. Formální 
hledisko výstavby je řešeno v kapitolách souhrnná technická zpráva, koordinační studie 
stavby se širšími vztahy dopravních tras a zásady organizace výstavby. Dále se práce zabývá 
podrobným popisem realizace hlavních technologických etap, tj. zemní práce, základy svislé a 
vodorovné nosné konstrukce a další. Technologická studie realizace je doplněna detailně 
zpracovanými technologickými předpisy pro provádění ocelového skeletu a obvodového 
pláště. Závěr práce je věnován návrhu hlavních stavebních strojů a mechanismů a kontrolním 
a zkušebním plánům pro provedení ocelové konstrukce.  

Diplomovou práci jsem důkladně prostudovala a mám k ní několik připomínek, které 
doporučuji objasnit při obhajobě bakalářské práce. 

Textová část: 
1. Str. 34 kap. Ekonomické zhodnocení staveniště – uvedený propočet by bylo vhodné 

doplnit komentářem, zdůvodnit, zda se jedná o ekonomicky výhodné řešení, jaká byla 
očekávaná cena aj. 

2. Jakým způsobem byl stanoven počet objektů zařízení staveniště? Jsou zvolené kapacity 
dostatečné?  

3. Na str. 60 je uvedeno, že betonáž I. stupně základové patky bude prováděna pomocí 
skluzu a stacionárního čerpadla, avšak ve výkresu V.3 je naznačen dosah ramene 35 m, 
doporučuji vhodnější formu značení, neboť je značně matečná a zaměnitelná 
s autočerpadlem? 

Přílohová část: 
4. Výkres V.3 – chybné barevné značení základové konstrukce a zemních těles, jaká je 

správná barva? 
5. Ve výkresech zařízení staveniště je vyznačen zábor chodníku, jaké kroky je nutné, ve 

smyslu legislativy a jiných povolení, podniknout? 
6. Výkres V.4 – není zaznačen zakázaný prostor manipulace s břemen. Dále ve výkrese 

postrádám značení revizních šachet, el. rozvaděčů aj.  
 
Bakalář Petr Zadák prokázal schopnost samostatného řešení stavebně technologických 
problémů. Přístup k vypracování diplomové práce je precizní a je zde patrná orientace pana 
Zadáka v dané problematice. Předložená práce splňuje svým rozsahem a způsobem 
zpracování požadavky uvedené v zadání diplomové práce. 



Z hlediska technického a ekonomického posouzení neshledávám v práci závažné chyby. Při jejím 
vypracování byly zohledněny platné právní předpisy a s problematikou související noremní 
ustanovení. 

Po formální i grafické stránce je práce zpracována na velmi dobré úrovni. Je zřejmé, že bakalář k 
vypracování této práce přistupoval velmi zodpovědně.  

S ohledem na rozsah a zpracování výkresové i textové části předložené dokumentace 
hodnotím diplomovou práci bakaláře Petra ZADÁKA známkou: 
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