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Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt nástavby bytového domu v Brně. 

Práce je zpracována v rozsahu dle zadání, kdy je rozdělena do příslušných kapitol. Formální 
hledisko procesů souvisejících s realizací objektu je řešeno v průvodní a souhrnné technické 
zprávě. Další kapitoly práce jsou zaměřeny na zpracování projektu zařízení staveniště a na 
řešení situace stavby se širšími dopravními vztahy. Diplomová práce se podrobněji zaměřuje 
na provádění spřažené ocelobetonové stropní konstrukce a na provádění plovoucí podlahy. 
Závěr práce je věnován hlukové studii.  

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

Textová část: 
1. Str. 33 – Ochrana před bludnými proudy – Jako ochranu před bludnými proudy není 

možné uvažovat nové rozvody el., neboť tyto budou napojeny na vedení stávající. Co 
jsou to bludné proudy, jak zjistíme jejich výskyt? 

2. Str. 33 – Ochrana před hlukem – Jak bude stavba chráněna před negativními účinky 
hluku, je uveden §11, co je jeho obsahem? 

3. V souhrnné technické zprávě je uvedeno, že na základě stavebně - technického průzkumu 
nebyly zjištěny žádné vady konstrukcí stávajících, proč tedy bude odstraněn stávající 
trámový strop nad 3.NP? Dále bylo uvedeno, že nový objekt bude mít 5 pater na str. 40 je 
uvedeno i 6. NP? 

4. Nová stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu, bylo ověřeno, zda 
dimenze stávajících rozvodů budou dostatečné. 

Přílohová část: 
5. Výkres 01. – Z jakého důvodu bylo celé staveniště umístěno v přední části objektu, která 

přiléhá k poměrně rušné ulici Veveří, nebylo by možné využít i prostor dvoru? 
6. Časový plán – Jak, tj. z jakého materiálu, a kdy bude řešena vnější fasáda nástavby?  

 
Student Michal Příkazský prokázal schopnost samostatného řešení stavebně technologických 
problémů. Přístup k vypracování diplomové práce je precizní a je zde patrná orientace 
studenta 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 žádné 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 student k 
vypracování této práce přistupoval zodpovědně.  

S ohledem na rozsah a zpracování výkresové a textové části předložené dokumentace 
hodnotím diplomovou práci studenta Michala PŘÍKAZSKÉHO známkou: 
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