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Předložená diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výrobní haly v Uherském 
Hradišti. 
 
Práce je zpracována v rozsahu dle zadání a je rozdělena do tematických kapitol. Formální 
hledisko výstavby je řešeno v kapitolách technická zpráva ke stavebně technologickému 
projektu, technická zpráva zařízení staveniště a řešení širších vztahů dopravních tras. 
Všeobecné informace jsou doplněny podrobným technologickým předpisem, jenž řeší 
provádění střešní konstrukce halových objektů a provádění drátkobetonové podlahy. Závěr 
práce je věnován návrhu strojní sestavy, zprávě BOZP a kontrolním a zkušebním plánům. 
Součástí práce je i časový plán a položkový rozpočet.  
 
Diplomovou práci jsem prostudovala a mám k ní několik připomínek, které doporučuji objasnit 
při obhajobě diplomové práce. 

Textová část: 
1. Na str. 55 je uvedeno, že odvodnění staveniště bude provedeno do stávající dešťové 

kanalizace – Proč byla zvolena tato možnost a jak bude nutné v takovém případě 
postupovat? 

2. Na str. 56 je uvedeno, že bude nutné provést zábor několika ploch. Jak se v takovém 
případě postupuje a o které plochy se jedná, jsou majetkem investora nebo třetí osoby? 

3. Str. 70 – doporučuji objasnit, kde bude stát autočerpadlo a ověřit, zda bude jeho dosah 
dostatečný? 

4. Na str. 74 je definováno vozidlo pro přepravu stavebních strojů. Je uvažovaná souprava 
vyhovující z hlediska nadrozměrné přepravy?  

5. Str. 126 – jaký je požadovaný stupeň vlivu prostředí pro zvolený beton a jaký typ ocelových 
vláken byl použit? 

6. Str. 118 – Jaká je šířka dilatačních spár, co je to kruhový výplňový provazec a proč není 
uveden ve výkazu výměr, jaký musí mít tento provazec min. průměr? Za jakých teplot je 
možné aplikovat tmel? 

7. Str. 128 – 136 – V kontrolních a zkušebních plánech jsou uvedeny odkazy na normy a 
zákony, avšak již není nikde doplněno, o jakou normu se jedná, a tudíž není možné 
zkontrolovat, zda je uvedená norma relevantní k dané problematice. Tyto normy nejsou 
uvedeny ani ve výpise na str. 154. Zmíněné normy jsou nedostatečné a není možné na jejich 
základě provést zmíněné kontroly. 

 



Přílohová část: 
8. Výkres č. 3 – Jaký materiál bude skladován na skládce ozn. S3? Bude-li odebírán z této 

skládky materiál, jak bude zamezeno pohybu břemene ve vyznačené zakázané ploše? 
9. Zařízení staveniště – z uvedeného výkresu (výkres č. 3) není zřejmé, jak bude probíhat 

montáž výrobní haly, jak se bude zařízení staveniště měnit v průběhu výstavby haly, tzn. 
možnost zmenšení záboru ploch, menší zázemí pro pracovníky případně i jeho přemístění 
apod.  

10. Ve výkrese č. 3 dále postrádám zmíněné ověření montáže kritických břemen. 
11. Výkres č. 7 – Časový plán – Postrádám vyznačení kritických úkolů včetně časových rezerv 

u nekritických úkolů. Jaká byla uvažována technologická přestávka po provedení procesu 
č.111 před započetím procesů č. 112 a 113? Je tato přestávka dostatečná? Jaká činnost je 
zahrnuta v položkách č. 91 a 98, bude provedeno ‚zmonolitnění‘ konstrukce? 

 
Bakalář Aleš Radmil prokázal schopnost samostatného řešení stavebně technologických 
problémů. 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 obstojně.  

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