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Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt administrativního centra v Hodoníně. 

Práce je zpracována v rozsahu dle zadání, kdy je rozdělena do příslušných kapitol. Formální 
hledisko procesů souvisejících s realizací objektu je řešeno v technické zprávě ke stavebně 
technologickému projektu, v technické zprávě dopravních vztahů a ve studii realizace 
hlavních technologických etap stavebního objektu. Další kapitoly práce jsou zaměřeny na 
zpracování projektu zařízení staveniště a na návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 
Diplomová práce se podrobněji zaměřuje na technologii provádění stropní konstrukce, k níž je 
zpracován jak kontrolní a zkušební plán, tak i plán BOZP.  

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

Textová část: 
1. Na str. 50 je uvedena parotěsná vrstva z materiálu DEKBIT AL S40, tento materiál není 

vhodný pro použití pro opracování detailů, jako jsou prostupující konstrukce apod., jak 
budou tyto detaily provedeny a který materiál je vhodnější použít v kombinaci 
s materiálem zvoleným? 

2. V kapitole povrchové úpravy na str. 51 by měl být popsán postup omítání stropu, ale 
v odstavci je popsáno omítání stěn. Jaký je rozdíl v provádění omítání stěn a stropu, 
popište postup strojního omítání a provádění omítek. 

3. Na str. 52 je popsáno provádění konstrukce podlahy, kdy prvním krokem je provedení 
hydroizolace. Jedná se o stejnou hydroizolaci, která byla provedena již v kapitole 3.1 
spodní stavba na str. 46? Pokud ano, jak bylo zabráněno možnému poškození izolace? 

4. Pro část zařízení staveniště bude používán zábor komunikace. Jakým způsobem je 
z hlediska legislativy nutné postupovat v případě záboru veřejných ploch? 

5. Str. 81 – Postrádám ověření nejbližšího ukládaného prvku, proč je i toto ověření důležité? 

Přílohová část: 
6. Výkres č. P.1 – Je vhodné napojení dešťové kanalizace ve dvou místech na veřejný 

kanalizační řád? Proč bylo ponecháno toto řešení? 
7. Výkres č. P.1 – Ve výkresu je uvedena pozice autodomíchávače s čerpadlem, bylo by 

vhodné doplnit ověření dosahu stroje s ohledem na výšku objektu a vzdálenost ukládání 
směsi. 

8. Výkres č. P.1 – Z jakého materiálu je provedena zpevněná plocha pro uložení materiálu? 
V textové části je uvedena kapitola 1.3.8 (str. 65) nebo 3.8 (str. 66), ale uvedené kapitoly 
jsem v knize nedohledala. 



9. Výkres č. P.1 – V legendě je uvedeno značení oblasti, kde je zakázáno manipulovat 
s břemenem. K čemu se vztahuje a co označuje šrafování, kterým je vyznačen prostor 
téměř celého staveniště?  

10. Prostor pod nákladním automobilem ve výkrese č. 1 je zpevněn silničními panely? 
11. Časový plán – položka č. 300 – Odbednění sloupů – Kde se sloupy nacházejí, nebude 

bednění překážet při zdění? 
12. Časový plán – činnost č. 640 (zastřešení) a další – proč jsou časové rezervy činností tak 

nepřiměřené?  
13. Časový plán - Proč je vnější fasáda zateplena ještě před provedením vnitřních omítek, 

jaká rizika vyplývají ze zvolené technologické návaznosti jednotlivých procesů? Proč 
není fasáda v časovém plánu dokončena, ale je pouze zateplena? 

 
Student Robin Gaďurek prokázal schopnost samostatného řešení stavebně technologických 
problémů. Přístup k vypracování diplomové práce je uspokojivý a i přes některé výše uvedené 
nedostatky 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 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 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 Robina GAĎURKA známkou: 
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