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Předložená diplomová práce se zabývá zpracováním stavebně technologického projektu pro 
rekonstrukci plynovodu na ulici Viniční v Brně. 
 
Práce je zpracována v rozsahu dle zadání a je rozdělena do tematických kapitol. Formální 
hledisko výstavby části objektu je řešeno v kapitolách technická zpráva, projekt zařízení 
staveniště a řešení širších vztahů dopravních tras. Technické zprávy jsou doplněny detailně 
zpracovaným technologickým předpisem pro provádění rekonstrukce plynovodu. Závěr práce 
je věnován návrhu strojní sestavy pro řešený objekt, zprávě BOZP nebo kontrolnímu a 
zkušebnímu plánům. Součástí práce je i časový plán výstavby.  
 
Diplomovou práci jsem důkladně prostudovala a mám k ní několik připomínek, které 
doporučuji objasnit při obhajobě diplomové práce. 

Textová část: 
1. Na str. 36 – 37 je uveden výčet stavebních buněk, na jakém základě byl stanoven jejich 

počet? Proč byl zvolen uvedený typ sanitárního kontejneru, nebylo by možné zvolit 
menší typ této stavební buňky? 

2. Str. 39 – z jakého materiálu je navržena staveništní komunikace a uvedená mobilní 
plocha? 

3. Na str. 39 je uveden chybný výpočet pro stanovení dodávky el. proudu pro staveniště, 
jehož výsledkem je potřebný příkon 0,5 kW, tento příkon je nedostatečný i pro standardní 
vybavení, jakým je např. rychlovarná konvice!  Jsou násobeny koeficienty pro vnitřní a 
vnější osvětlení, avšak typ vnějšího osvětlení není definován. Dále je použit koeficient 
pro výkon elektromotorů, ale není definováno ani jedno zařízení?  

4. Na str. 40 je uveden výpočet zásobování staveniště vodou, v němž není uvažováno s mycí 
linkou. Bude mycí linka provozu schopná?  

5. Na str. 84 – 86 je velice často používán termín SVPE, opravdu je nezbytné ho používat 
téměř za každou větou? 

6. Str. 99 – Ekologie – použita neplatná legislativa. 

Přílohová část: 
7. Časová plán stavby - Postrádám vyznačení kritických úkolů včetně časových rezerv u 

nekritických úkolů? Bylo by vhodné dobu provádění jednotlivých procesů uvádět 
v celých dnech. Návaznost některých procesů není řešena vazbou, proč? 
- V souvislosti s výše uvedeným je komplikované zkontrolovat, např. činnost č. 13 –

 Pažení, které je prováděno průběžně s montáží potrubí hlavního řádu, které je ovšem 
ukládáno do podsypu, jenž v uvedené době ještě není proveden? 



 
Bakalář Marek Touška prokázal schopnost samostatného řešení stavebně technologických 
problémů, přesto bych ráda poukázala na značně rozdílnou úroveň zpracování jednotlivých 
kapitol práce. Například kapitola řešící problematiku zařízení staveniště je zpracována 
poměrně stručně v porovnání s kapitolami zabývajícími se pracovním postupem nebo výčtem 
bezpečnostních rizik. 

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 převážně platné právní předpisy a s problematikou související 
noremní ustanovení. 

Po formální i grafické stránce je práce zpracována na dobré úrovni.  

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