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Předložená diplomová práce byla zpracována na téma: 
„Stavebně  technologický  projekt  stavebních  úprav  základní  školy  s nástavbou
a přístavbou“.

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, projekt zařízení
staveniště  hrubé  stavby  -  výkresová  dokumentace  včetně  technické  zprávy  a  ekonomického
vyhodnocení nákladů na ZS, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů -  posouzení jeřábu,
umístění,  dosahy,  časové  nasazení,  zdroj  a  odběr  energie,  bezpečnostní  opatření,  časový plán
hlavního stavebního objektu - časový harmonogram, histogram potřeby pracovníků, plán zajištění
materiálových zdrojů pro hrubou stavbu, technologický předpis pro zdivo z dřevocementových
tvárnic a kontrolní a zkušební plán kvality pro zdivo z dřevocementových tvárnic. V rámci
jiných  zadání byly zpracovány tyto přílohy:   Položkový rozpočet hrubé stavby včetně  výkazu
výměr,  propočet  stavby  podle  THU,  bezpečnost  a  ochrana  zdraví  při  práci  včetně  plánu
vybraných rizik, návrh smlouvy o dílo a návrh změny skladby 

Výslednou formou zpracování DP je textová část – kniha - se zmíněnými texty a dále
výkresová část, obsahující uvedenou výkresovou dokumentaci k řešeným částem. Podkladem
k řešení DP byla projektová dokumentace, poskytnutá studentovi pro studijní účely realizační
firmou.

1) Předloženou práci diplomanta jsem prostudoval a mám k ní tyto připomínky: 

Přílohová   část:
● Výkres ZS – není patrné, jakou etapu stavby výkres řeší. Proč není řešeno ZS pro 

etapu přístavby? Co rozlišení různých fází výstavby?
◦ jak jsou vedeny sítě ZS?
◦ kde jsou umístěny zprávou zmiňované kabiny TOI TOI?
◦ chybí  některé  důležité  polohové/rozměrové  kóty  prvků  ZS  –  např.

lešení, ploty.
◦ jak bude řešena doprava a skladování materiálu pro přístavbu?
◦ postrádám vrstevnice. Celkově je výkres ZS řešen nedostatečně.

● Příloha P3 – jak daleko se nachází skládka uvedených sutí? 
● Příloha P4 – posouzení jeřábu – kde a jak byly určeny vzdálenosti/výšky břemen? Jaká 

obecně posuzujeme břemena pro posouzení jeřábu? Jaké další parametry při  
posouzení jeřábu musíme uvažovat?

● Příloha P5 – Proč je příloha pojmenována „Plán zajištění materiálových zdrojů pro hrubou 
stavbu“, když se jedná pouze o soupis materiálu? Kde je řešen systém dodávek 
a množství materiálu v návaznosti na čas?

● Příloha P7 – proč je u velké části položek uvedena tak velká časová rezerva? Je to vhodné 
např. u položek schodiště apod.?

● Příloha P8 – proč je ZS dimenzováno na 30 lidí, když dle této přílohy je limitní počet 
pracovníků až 79 osob? Jak je řešeno mytí pracovníků, když umyvadla a sprchu 
má jen vedení? Kde jsou uvedeny počty TOI TOI pro maximální limity osob?



● Příloha P10 – není uvedena délka doby plnění, jen datum. Na jakých termínech závisí doba
plnění a finální termín dokončení a předání stavby? Co ho může ovlivnit?
◦ jak byla určena smluvní cena stavby v čl. V, když dle rozpočtů je cena SO 01 a SO 02

cca 14 a 4 mil. Kč?

Textová část:
● str. 43 – jaká je posuzovaná výška vozidel? Jiné omezení s ohledem na dopravu

v okolí stavby není – co např. poloměry zatáček? Jaké největší vozidlo bylo
posuzováno?

● str.  52  –  v  jaké  podobě  bude  dodána  výztuž  –  dle  textu  libovolné  délky
v prutech.
◦ je uvedeno skladování materiálu na stropě  1.NP – jaké zde budou platit

pravidla? Jaký materiál zde bude složena a v jakém množství?
● str.  53  –  bod  4.1  –  kdy  dojde  ke  zdění  –  definujte  přesně  podmínky  dle

harmonogramu.
● str. 55 – jak je zajištěna stabilita a spolupůsobení tvárnic před zalitím betonem

– dle postupu jsou na sebe pouze naskládány.
● str. 57 – výztuž je pouze ve věnci, parapetech a nadpraží?
● str. 59 – uložení výztuže ve věnci bude dle obr. C7? Jak bude zajištěno krytí

výztuže při tomto uložení v místě „příček“ v tvárnicích? Jaké bude pro tyto
konstrukce minimální krytí výztuže?

● str. 61 – bod 8 – co podrobnější popis kontrol? Nebo odkaz na kontrolní a zkušební
plán?

● str. 62 –  jak jsou zabaleny dodávané materiály – v odpadech není zmíněn obalový
materiál.
◦ jaké body obsahuje obecně technologický předpis?

● KZP – textová část – bod 4 – jaký je podklad pro zdění? Je uvedena správně
jeho rovinnost, když uvádíte že první vrstva tvárnic je jen podklínována?
◦ bod 5 – jakých hodnot má nabývat test sednutí kužele pro vámi požadovaný beton?
◦ bod 6 – jaké přísady lze tedy použít?
◦ bod 14 – jaká je maximální tloušťka najednou zhutňované vrstvy betonové směsi?

● str.  71-76  –  tato  příloha  nesplňuje  obecné  body  studie  hlavních
technologických etap – jaké jsou základní body příslušející popisu
každé technologické etapy? Postrádám  grafická  schémata
základních etap. Tuto kapitolu nelze brát jako splnění budu zadání
„Studie hlavních technologických etap“.

● str. 77 – kap. F – jak je ošetřeno mytí pracovníků?
◦ jak byly  stanoveny náklady na  ZS?  Pokud % z  THU,  je  toto  dostatečně

přesné? Jaká výše % byly uvažována?
● str. 87 – kap. G – Název zní „Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů“

- postrádám však u některých strojů jejich posouzení a časové nasazení u všech
větších strojů. Jako příloha sice je harmonogram etap nasazení strojů, ale dle
této přílohy není zřejmé, kdy přesně stroj na stavbě musí být k dispozici.
◦ bod 1.1 – kde je posouzení u dosahové křivky čerpadla?
◦ bod 1.5 – kolik zeminy lze doopravdy naložit na tento nákladní automobil?

Jak to lze zjistit?
◦ u některých větších elektrických nástrojů není uvedeno napětí – tj. 230/400V.



2)  Diplomant  prokázal  schopnost  samostatného  řešení  stavebně-technologických  problémů
spojených  s realizací  stavebního  díla  a  po  stránce  obsahové  i  odborné  hodnotím  práci  jako
zpracovanou dostatečně.  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. Vytknul bych však menší rozsah práce – některé díly zadání měly být zpracovány
lépe. Některé části také nebyly zpracovány dostatečně podrobně nebo dle obecných pravidel pro
dané přílohy – např. studie hlavních etap. V některých částech bych také doporučil zpracování pro
celou stavbu, ne pouze pro její část - např. zařízení staveniště. Student prokázal, že má vědomosti
a předpoklady pro řešení úloh na dané úrovni obtížnosti a s výhradami 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 platné zákony, vyhlášky
a normy - student se řídil platnou legislativou České republiky. V některých částech jsou však
použity zastaralé vyhlášky nebo vyhlášky bez uvedení pozměňujících novel, které by student
měl znát a měly by být respektovány.
6) Formální, grafická a stylistická úroveň předložené práce odpovídá vzdělání a zvyklostem
studenta, v tomto bodu nemám větších výhrad ke zpracování.

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 24. 1. 2016 ...................................................
Podpis
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