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 Na základě předložené diplomové práce studenta Bc. Jiřího Šťastného "Příprava realizace 

železničního viaduktu v Ostrově nad Oslavou" a po jejím prostudování uvádím následující 

stanovisko: 

 

 

 Textové část práce obsahuje:  

 Technickou zprávu, koordinační situaci stavby, časový a finanční plán stavby, zařízení 

staveniště, návrh strojní sestavy, časový plán hlavního stavebního objektu, plán materiálových 

zdrojů, technologický předpis žb desky, říms a hydroizolace, kontrolní a zkušební plán, 

položkový rozpočet, posouzení nákladů na ZS, zpráva BOZP, posouzení použitelnosti strojní 

mechanizace, cyklogram, sanace spodní stavby. 

 Práce je doplněna výkresovou dokumentaci, která rozšiřuje část textovou. 

 

 

 Dotazy k objasnění: 

- obr. 4.3 – pažení koleje č. 2 – jakým způsobem bude osazen prvek LARSEN IIIn, dl. 0,6 m? 

strana 67; 

- obr. 4.13 – jakým způsobem bude chráněno podloží před účinky klimatických vlivů, 

kontrola únosnosti, úprava? (strana 77); 

- jakým způsobem budou přezkoumány spoje hydroizolací a jak proběhne případná oprava? 

Strana 86; 

- jaký je předepsaný stav OOPP, na který se studen opakovaně odkazuje?; 

- obr. 5.11 – na jakou pevnost bude terén pod silničními panely hutněn? Strana 111; 

- do rozpočtu ZS nutno započíst i dopravní značení, vývoz fekálií a provoz autojeřábu, strana 

121; 

- v rozpočtu stavby chybí položka uložení suti na skládku, strana 255; 

- ve výkrese ZS nejsou popsány povrchy zpevněných ploch (skládky), jejich materiálové a 

technické vlastnosti, vč. odvodnění 

 

 

 Diplomant celkově prokázal schopnost samostatného řešení stavebně technologického 

projektu. Po stránce obsahové a odborné hodnotím práci jako vynikající. Znalosti diplomanta 

uplatněné v závěrečné práci odpovídají znalostem studenta navazujícího magisterského studia v 

oboru. 

 Práce je splněna v celém svém rozsahu dle zadání diplomové práce. Rozsah práce studen 

pojal v širokém záběru a je vzorným příkladem. 

 Z hlediska technického a ekonomického hodnotím práci kladně. Za zdařilé a příkladné 

považuji zpracování studenta položkového rozpočtu ZS a sanace spodní stavby. Celkový rozsah 

práce poukazuje na fakt, že studen má velký zájem o své zaměření a snahu mít závěrečnou práci 

řádně vyprojektovanou. Faktem je i to, že studen je s problematikou této stavby řádně 

obeznámen. 

 Pro zpracování diplomové práce byly použity platné normy a legislativní předpisy. 

 Formální zpracování práce je vynikající.  

 



 Po zvážení výše uvedených stanovisek a zjištěných předností i nedostatků předložené 

diplomové práce doporučuji studenta Bc. Jiřího Šťastného k obhajobě před komisí státní 

závěrečné zkoušky a hodnotím práci známkou dle ECTS: 

 

 

klasifikační stupeň ECTS: A/1 

 

 

 

 

v Brně dne 27. 01. 2016              ..................................... 

                                   podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasifikační stupnice 

Klasifikační stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


