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Předložená práce, zpracovaná Bc. Romanem Zemanem, byla zpracována na téma:  

„Stavebně technologický projekt výrobní haly v Polničce“. 

 Tato práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, situace 

stavby se širšími vztahy vybraných dopravních tras, časový a finanční plán stavby, studie 

realizace hlavních technologických etap hrubé stavby, projekt zařízení staveniště, návrh 

hlavních stavebních strojů a mechanismů, časový plán stavebních objektů – technologický 

normál a časový harmonogram hrubé stavby, plán zajištění vybraných materiálových zdrojů, 

technologický předpis pro vrtané piloty, technologický předpis pro železobetonovou 

monolitickou stropní desku, kontrolní a zkušební plán kvality pro vrtané piloty, kontrolní a 

zkušební plán kvality pro monolitickou ŽB stropní desku, jako jiné zadání vypracoval  Bc. 

Roman Zeman - náležitosti nadměrné a nadrozměrné přepravy vrtné soupravy, bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci vybraných procesů výstavby a položkový rozpočet hrubé stavby.  

Výkresové přílohy obsahují mimo výše uvedené přílohy ještě navíc části B.1 situace stavby  

s dopravním značením,  B.5 , B.6 a B.7  posouzení zdánlivě kritických břemen manipulátoru, 

kritických břemen autojeřábu a nejvzdálenějších bodů betonáže. Přílohy jsou doplněny o 

přehledné schéma provádění pilot v příloze č.B.10, přílohu č.B.11 a 12  se schématy bednění  

stropní kce 2.np v objektu administrativy – pro stojky, nosníky a desky.  

  

Diplomovou práci studenta jsem prostudoval a mám k ní tyto připomínky a otázku: 

 

1.Přílohová a výkresová část: 

 

Příloha č. B3. – Výkres zařízení staveniště 

– jak je upravena plocha před přístavbou administrativy pro manipulátor, pro 

čerpadla 

Použití manipulátoru, počítal jste ekonomické srovnání  ve vztahu k použití stavebního 

výtahu? 

 

Textová i grafická část této diplomové práce je zpracována velice podrobně, pečlivě a ve 

velkém rozsahu, k této práci nemám již další připomínky. 

2. Bc. Roman Zeman prokázal při vypracování DP schopnost samostatného řešení stavebně-

technologických problémů spojených s realizací stavebního díla. Jak pro stránce odborné, tak 

i po obsahové hodnotím práci velmi kladně, student prokázal schopnosti a znalosti na úrovni 

odpovídající jeho stupni vzdělání. 

 

3. Autor diplomové práce předložil DP v rozsahu, který byl stanoven zadáním a přílohou 

zadání, všechny body zadání splnil. Student prokázal, že má vědomosti a předpoklady pro 

řešení úloh na dané úrovni obtížnosti a doporučuji jeho práci k obhajobě při státních 

závěrečných zkouškách. 

 

4. Z hlediska technického Bc. Roman Zeman v diplomové práci uplatnil soudobé technologie 

ve výstavbě, použil moderní strojní zařízení a materiály. Kvalitně je rovněž zpracován 

položkový rozpočet. 

 



5. Pro zpracování DP byly použity platné zákony, vyhlášky a normy. 

 

6. Formální a grafická úroveň předložené práce odpovídá požadavkům na diplomové 

projekty, v tomto bodu nemám výhrad ke zpracování.  

  

Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce ji 

hodnotím známkou dle ECTS: 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1 

 

                      

 

     

 

 

V Brně dne  21.1. 2017 ................................................... 

Podpis 

 

 
Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


