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Předložená diplomová práce se zabývá zpracováním stavebně technologického projektu pro 
rekonstrukci prodejny ve Vyškově. Práce je zpracována v rozsahu dle zadání a je rozdělena do 
tematických kapitol. Formální hledisko rekonstrukce prodejny je řešeno v kapitolách technická 
zpráva, technická zpráva zařízení staveniště a řešení širších vztahů dopravních tras. Technické 
zprávy jsou doplněny detailně zpracovaným technologickým předpisem pro provedení 
obvodového pláště z panelu Kingspan. Závěr práce je věnován návrhu strojní sestavy pro celý 
proces rekonstrukce, zprávě BOZP nebo kontrolnímu a zkušebnímu plánům. Součástí práce je 
i časový plán a položkový rozpočet.  
 
Diplomovou práci jsem důkladně prostudovala a mám k ní několik připomínek, které 
doporučuji objasnit při obhajobě diplomové práce. 

Textová část: 
1. Na str. 30 jsou uvedeny požadavky pro převzetí pracoviště, avšak chybí zmínka o tzv. 

Protokolu o zaměření konstrukce (OK), který je v případě reklamací firmou Kingspan 
vyžadován. 

2. Str. 49 – Výstupní kontrola panelů Kingspan – provedená kontrola je nedostatečná – je 
nutné provést vizuální výstupní kontrolu, která zahrnuje například: 
- Kontrolu četnosti ojedinělých škrábanců na jednom prvku, jsou-li kratší než 30 mm, 

jsou dovoleny, v ostatních případech musí být provedena náprava; 
- Vizuální kontrolu provádíme v exteriéru i interiéru, vždy z jiné vzdálenosti, aj.; 

3. Na str. 155 je uveden seznam použitých zdrojů, kdy u zákonů a vyhlášek je vždy uvedena 
sbírka zákonů pro daný rok, spíše bych doporučovala řídit se aktuálním zněním, některé 
vyhlášky jsou novelizovány i několikrát do roka a po několika letech se od původního 
změní mohou značně lišit. 

Přílohová část: 
4. Časový plán 1.etapa – Postrádám vyznačení kritických úkolů včetně časových rezerv u 

nekritických úkolů. Jaká je souvislost mezi procesy č. 31 a 32 – pokud je trapézový plech 
pokládán na střechu haly, pravděpodobně nebude možné, aby oba procesy probíhaly 
současně. S jak dlouhou technologickou přestávkou bylo uvažováno po provedení omítek 
a před započetím montáže SDK příček.  

5. Časový plán 2.etapa – Opět postrádám vyznačení kritických úkolů včetně časových rezerv 
u nekritických úkolů. Po provedení činnosti č. 23 budou přerušeny práce, na něž navazuje 
až činnost č. 27, jedná se o pauzu 7 dní, proč byla zvolena tato varianta? 

6. Výkres č. B.6 – Nevyrovnané nasazení pracovníků.  



Bakalář Milan Boček 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 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 bakalář k 
vypracování této práce přistupoval zodpovědně.  

S ohledem na rozsah a zpracování výkresové i textové části předložené dokumentace hodnotím 
diplomovou práci bakaláře Milana BOČKA známkou: 

 
 

Klasifikační stupeň ECTS:      B/1,5   
 

 
 
V Brně dne:    23. 1. 2017       ______________________ 
              Podpis  
 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


