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Studentka  Klára  Šifrová měla  za  úkol  zpracovat  diplomovou  práci  na  téma:
 „Stavebno technologicky projekt bytových domov zdravie v Hornom Smokovci “.

Práce  je  zaměřena  na  problematiku  realizace  bytového  domu v nezastavěné  části  města
Horný Smokovec. Ve své práci studentka zpracovala průvodní a technickou zprávu řešeného
objektu, řešení širších dopravních vztahů, finanční a časový finanční plán celé stavby podle
THU, technickou zprávou zařízení  staveniště.  Dále  se  ve své práci zabývala  podrobným
časovým plánem řešeného objektu, návrhem stavebních strojů a mechanizmů, kontrolním a
zkušebním plánem pro jednotlivé technologické etapy, technologickými předpisy pro zemní
práce  a  základové  konstrukce,  geologickou  studií,  problematikou poruch  při  zakládáním
staven,  položkovým rozpočtem.  Jako  zvláštní  zadání  studentka  posoudila  tepelný průtok
nosné obvodové konstrukce.

1)  Po  prostudování  diplomové  práce  vypracované  na  téma  „Stavebno  technologicky
projekt bytových domov zdravie v Hornom Smokovci“ mám tyto připomínky:

Připomínky: Technologické předpisy a další přílohy 
- A3  –  technologický  předpis  pro  realizaci  zemních  prací  –  není  zcela

zřejmé,  zda  bude  provedena  skrývka  ornice  pod  objekty  zařízení
staveniště (staveništními buňkami),

- A3  –  technologický  předpis  pro  realizaci  zemních  prací  –  jakým
způsobem byl  proveden  návrh  počtu  nákladních  automobilů  pro  danou
technologickou etapu,

- A4 – technologický předpis pro realizaci základových konstrukcí – jakým
způsobem bude povedena výztuž základových pásů do hotové konstrukce
bednění,

- A4  –  technologický  předpis  pro  realizaci  základových  konstrukcí  –  
u kvalifikace železáře nejsou svářečské zkoušky,

- A7 – návrh hlavních stavebních strojů a mechanizmů – chybí průkaznost
rypadlo - nakladače, 

- A8 – technická zpráva zařízení staveniště – není zřejmé, jakým způsobem
bude prováděna očista automobilů před výjezdem ze staveniště,

- C1 – situace stavby – z výkresu nejsou zcela patrné nové stavební objekty
- schéma postupu výkopu rýh – z výkresu není zcela zřejmé, odkud bude

započat výkop pro základové konstrukce, 
- C8 – schéma postupu výkopu rýh – z výkresu není zcela zřejmé, odkud

bude započat výkop pro základové konstrukce.



Výkres zařízení staveniště 
- C2 – výkres zařízení staveniště – spodní hrubá stavba – na výkrese není

okótováno a popsáno oplocení zařízení staveniště,
- C2 – výkres zařízení staveniště – spodní hrubá stavba – na výkrese není

zakótován poloměr vjezdu na staveniště,
- C2 – výkres zařízení staveniště – vrchní stavba – v legendě značek nejsou

popsány  zkratky SK, SO, SM, VP - co tyto zkratky znamenají, 
- C2  –  výkres  zařízení  staveniště  –  vrchní  stavba  –  ve  výkrese  nejsou

graficky zřejmé sítě pro potřeby staveniště,
- C2  –  výkres  zařízení  staveniště  –  vrchní  stavba  –  na  výkrese  není

zakreslen  staveništní  výtah,  který je  popsán  v části  A7  návrh  hlavních
stavebních strojů a mechanizmů u oplocení zakótovaná. 

2) Studentka prokázala velmi dobré schopnosti řešení stavebně - technologických  problémů
spojeních s realizací stavebního díla. Diplomantka zpracováním této práce prokázala velmi
dobré znalosti a schopnosti odpovídající jejímu stupni vzdělání. 

3) Studentka prokázala své velmi odborné znalosti a míru splnění zadání DP považuji za
velmi dobrou – odpovídá zaměření studentky a plní všechny body zadání dle předpokladů
na studenta jeho stupně vzdělání kladených.

4)  Při  své  práci  studentka  použila  soudobých moderních  technologií  výstavby a  použila
moderní strojní zařízení. 

5) Při vypracování diplomové práce byly použity platné normy, zákony a vyhlášky.

6) Formální úroveň práce je velmi dobrá. Celkově se jedná o zdařilou práci, svým rozsahem
a kvalitou splňuje požadavky kladené zadáním diplomové práce.

7) Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce ji
hodnotím známkou dle ECTS:

Klasifikační stupeň ECTS:     B/1,5

V Brně dne            17.1.2016

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň
ECTS A B C D E F

Číselná 
klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4


