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 Na základě předložené diplomové práce studenta Bc. Václava Výborného "" a po jejím 

prostudování uvádím následující stanovisko: 

 

 Textové část práce obsahuje:  

 Technickou zprávu, situaci stavby (stavební), časový a finanční plán stavby, výkres zařízení 

staveniště pro spodní stavbu a vrchní hrubou stavbu, použitelnost věžového jeřábu, časový plán 

určeného objektu (harmonogram pro spodní stavbu a žb monolit. skelet), bilance mechanizace a 

pracovníků pro výstavbu objektu, kontrolní a zkušební plán spodní stavby, technologický 

předpis spodní stavby a žb monolit. skeletu. Dále obsahuje položkový rozpočet hrubé stavby, 

výkaz výměr hrubé stavby, BOZP pro žb monolit. skelet, návrh strojní sestavy, vybrané 

konstrukční detaily, protiradonová opatření. 

 Práce je doplněna výkresovou dokumentaci, která rozšiřuje část textovou. 

 

 Dotazy k objasnění: 

- u schémat výkopových prací chybí určení pořadí provádění jednotlivých prvků; 

- prosím o udání důvodu zřízení separační fólie pod podkladní desku (strana 56); 

- jakým způsobem budou trvale vyznačeny a ochráněny inženýrské sítě, které prochází na 

staveništi (strana 63); 

- student uvádí, že v případě znečištění přilehlé veřejné komunikace musí být očištěna. Jakým 

způsobem je možné tomuto jevu předcházet? (strana 64); 

- z práce je patrno, že věžový jeřáb bude užíván při provádění skeletu. Jak budou 

přepravovány a skládány armokoše ze skládky materiálu na staveništi, do vrtů pilot? (strana 

80); 

- papírové tuby monotube nesmí být vystaveny přímému slunečnímu svitu při skladování. Jak 

přesně tedy bude skladováno na staveništi? Není pravdou, že jsou tuby 100% vodě odolné 

(nejvíce náchylné jsou okraje bednění); 

- pomocí jakých prostředků bude provedeno opatření a náprava při úniku ropných či jiných 

nebezpečných látek. Z práce není zřejmé (strana 162); 

- položkový rozpočet: strana 11 – do zařízení staveniště je nutno započítat i vnitrostaveništní 

komunikace, ostrahu/vrátného, oplocení, dopravní značení; 

- příloha B.7 - propočet THU (list 3) – některé položky nemají uvedeny částky u dodávek 

jednotlivých dílů. Z jakého důvodu? THU stavby bez materiálu není vypovídající o 

skutečném nákladu stavby; 

- příloha B.8 – časový a finanční plán – z jakého důvodu je použita pouze vazba K-Z pro 

SO01, SO02 a SO08. Minimálně zemní práce by mohly pro tyto objekty mít částečný konec 

a začátek či posun začátků následujících prací; 

- v návrhu strojní sestavy ani v ručním nářadí není uvedeno zařízení, kterým by byl umožněn 

nástřik odbedňovacího oleje. Nutno upřesnit jak tedy bude olej aplikován a jak bude 

skladován či přesouván po staveništi aby nedocházelo k nežádoucím únikům látky; 

- jakým způsobem bude bednění stropní kce zajištěno proti účinku sání větru (myšleno před 

betonáží)? strana 134; 

- jaké bude následné užití a uskladnění vyjmutých (původních) silničních panelů při 

výstavbě? strana 159; 

- příloha B.10 – použitelnost věžového jeřábu – skutečně má počet cyklů jednotku 

v minutách? Opravdu je doba činnosti jeřábu (úkonu) 0,11 minut? 

 



 Diplomant celkově prokázal schopnost samostatného řešení stavebně technologického 

projektu. Po stránce obsahové a odborné hodnotím práci jako velmi dobré. 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. Výhradou je zpracování 

technické zprávy ke stavebně technologickému projektu. Tato kapitola vykazuje spíše 

zpracování pro realizační projektovou dokumentaci stavebního řešení nežli stavebně 

technologického projektu. 

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

považuji zpracování studenta protiradonová opatření, jejich návrh a finanční porovnání. 

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

závěrečnou práci řádně vyprojektovanou. 

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

 Formální zpracování práce je velmi dobrá.  

 

 Po zvážení výše uvedených stanovisek a zjištěných předností i nedostatků předložené 

diplomové práce doporučuji studenta Bc. Václava Výborného k obhajobě před komisí státní 

závěrečné zkoušky a hodnotím práci známkou dle ECTS: 

 

 

klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 

 

 

 

 

v Brně dne 23. 01. 2016              ..................................... 

                                   podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasifikační stupnice 

Klasifikační stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


