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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Název práce: Stavebně technologický projekt rozhledny Vartovna u obce Seninka 

Autor práce: Bc. Jakub Starnovský 

Oponent práce: Ing. Michal Brandtner 

Popis práce: 

Předložená diplomová práce je zaměřena na stavebně technologickou přípravu vyhlídkové 

rozhledny na hřebeni vrcholu Vartovna u obce Seninka. Obsahem práce je technologický 

předpis a kontrolní a zkušební plán pro monolitické konstrukce. Dále je součástí práce časový 

plán hlavního stavebního objektu s bilancí pracovníků, projekt zařízení staveniště, plán zajištění 

hlavních materiálových zdrojů pro vybrané etapy, návrh hlavních strojů a mechanismů a 

finanční plán stavby. Zpracována je také studie realizace hlavních technologických etap 

stavebního objektu, řešení širších dopravních vztahů a technická zpráva ke stavebně 

technologickému projektu. Jaké jiné zadání je zpracován technologický předpis včetně 

kontrolního a zkušebního plánu pro montáž ocelových konstrukcí, položkový rozpočet stavby, 

schéma bednění základových konstrukcí a koncepce opatření BOZP na staveništi. Příloha 

zadání byla autorovi předána 31. 3. 2020 vedoucím práce, kterým je Ing. Václav Venkrbec. Jako 

podklad byla využita převzatá část projektové dokumentace na základě písemného souhlasu 

oprávněné osoby. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

ad 1. Je možno konstatovat, že student přistupoval k řešení zadaného úkolu komplexně jak po 

stránce obsahové, tak odborné. 

ad 2. Zvolené metody a postupy zpracování považuji za vhodné. 
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ad 3. Práce je v souladu s platnými technickými normami a dalšími legislativními předpisy. 

Student při zpracování opomněl uvést několik novel u legislativy. V seznamu zdrojů je uvedena 

literatura v souladu s citační normou ČSN ISO 690. 

ad 4. Textová část práce je obsáhlá, jasná, přehledná a po stylistické stránce dobře čtivá 

s drobnými gramatickými chybami. Formální úprava odpovídá platné směrnici VUT v Brně pro 

vzhled vysokoškolských závěrečných prací. 

ad 5. Zadání bylo splněno ve všech bodech přílohy zadání, která byla definována vedoucím 

diplomové práce. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Diplomovou práci jsem celou podrobně prostudoval. K práci mám tyto následující připomínky 

a dotazy. 

 

Textová část: 

Kap. 4 Technická zpráva zařízení staveniště 

- 4.3 Zdroje pro stavbu – 4.3.1 Elektrická energie pro staveništní provoz – byl dimenzován hlavní 

staveništní rozvaděč a podružné staveništní rozvaděče? Proč je dimenzování hlavního 

staveništního rozvaděče důležité pro celý provoz na stavbě? 

 

Kap. 5 Návrh strojní sestavy 

- Nepřekročí některý způsob dopravy navržených mechanismů limity pro nadrozměrnou 

přepravu svou délkou či hmotností? Co je považováno za nadrozměrnou přepravu? Jaké jsou 

legislativní náležitosti nadrozměrné přepravy? 

 

Kap. 8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

- V jakých případech je zákonem stanovena nutnost zpracovat Plán BOZP?  

- Kdo je povinen určit koordinátora BOZP? U jakých staveb se neurčuje koordinátor BOZP? 

 

Kap. 10 Kontrolní a zkušební plán – provádění monolitických konstrukcí 

- 10.2.5 Kontrola provedení bednění – Jak bude kontrolována těsnost bednění? Jak se provede 

utěsnění kritických míst? 

- 10.2.7 Kontrola dodané betonové směsi – Jakým způsobem probíhá kontrola čerstvého 

betonu? Jaké znáte zkoušky? 

 

Výkresová část: 

Příloha P1 – Položkový rozpočet stavby  

- Jakým způsobem byla stanovena cena ostatních nákladů? (Vypracování projektové 

dokumentace, přípravné a průzkumné služby apod.) 

- Jaký je rozdíl mezi ostatními a vedlejšími náklady v rozpočtu? Co přesně jednotlivé náklady 

zahrnují? 

- Kolik % z celkové ceny stavby dle rozpočtu představují náklady na zařízení staveniště?  

- Jsou v této položce rozpočtu obsaženy také náklady na mobilní jeřáb? Jaké budou celkové 

náklady na mobilní jeřáb a co všechno tyto náklady zahrnují?   
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Příloha P2 – Zařízení staveniště – montáž 

- Na výkresech ZS postrádám legendu barevného značení jednotlivých objektů ZS. Jaké jsou 

zásady barevnosti pro výkresy ZS? 

- U některých objektů ZS chybí jejich vzájemná poloha či poloha vůči budovanému objektu a 

hranicím pozemku (tj. pevným neměnným bodům). 

- Na výkresu není zakótována délka oplocení zařízení staveniště. 

- Pozice mobilního jeřábu a teleskopické plošiny není zakótována.  

- Je na staveništi dostatečný prostor pro pohyb či otáčení navržené mechanizace?  

- Jakým způsobem byla stanovena velikost skladovacích ploch? Jakým způsobem ověříte míru 

zhutnění skladovacích ploch? Která norma ustanovuje danou zkoušku? 

 

Příloha P3 – Zařízení staveniště – zemní práce 

- Jakým způsobem bude během zemních prací prováděno mytí nasazených mechanismů, aby 

jejich výjezdem ze staveniště nedocházelo ke znečištění příjezdové komunikace v blízkosti 

staveniště? Jak bude zajištěn odtok vody z plochy, na které bude docházet k mytí strojů, popř. 

jak bude nakládáno se znečištěnou vodou v případě olejových látek? 

 

Příloha P6 – Situace dočasného dopravního značení 

- Na základě čeho jste volil omezení rychlosti na staveništi na 10 km/h? 

 

Příloha P9 – Časový plán stavby 

- Jakým způsobem byla stanovena doba trvání u jednotlivých činností v rámci časového plánu? 

Jaké hodnoty do výpočtu vstupují? Popis jednotlivých sloupců v časovém plánu působí 

zmatečně. Např. Hloubení základů – NH – 675,12?? Hodnota odpovídá spíše objemu prací.  

- Doby trvání jednotlivých činností by bylo vhodné zaokrouhlit na dny či na půldny. V praxi by 

bylo poměrně komplikované dodržení délky trvání činnosti 14,14; 2,84; 7,32 dní apod.  

- Některé položky časového plánu nemají přesně definovanou dobu trvání. V časovém plánu 

vyznačeno např. „1den?“. 

- Vysvětlete rozdíl mezi vazbou částečná Z-Z (ČáZ) a částečná K-K (ČáK). 

 

Příloha P10 – Bilance pracovníků 

- Čím je způsobena nevyvážená bilance nasazení jednotlivých pracovníků v průběhu celé 

výstavby? Na jakou hodnotu byly dimenzovány objekty sociálního a hygienického zařízení 

staveniště?  

- Mění se nějakým způsobem vybavenost staveniště v průběhu výstavby v souvislosti s počtem 

pracovníků? 

 

Příloha P11 – Finanční plán stavby 

- Jak byla stanovena doba provádění jednotlivých objektů? Popište způsob výpočtu a 

vyjmenujte, jaké vstupní hodnoty by měly být ve výpočtu obsaženy. Vstupuje do výpočtu také 

produktivita? 

 

Příloha P13 – Kontrolní a zkušební plán – provádění monolitických konstrukcí 

- Co vše je uvedeno v dodacím listě betonu, jaký dokument to předepisuje?  

- Jaká je minimální četnost odběru vzorků pro posouzení shody při provedení zkoušky pevnosti 

betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3? 
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Závěr: 

Autor Bc. Jakub Starnovský prokázal schopnost samostatně řešit problémy v rámci stavebně 

technologické přípravy. Dále prokázal, že je schopen získané poznatky a znalosti aplikovat do 

reálných výstupů. Práce je svým rozsahem na úrovni běžných standardů diplomových prací a 

odpovídá dosaženému stupni vzdělání autora. Předložená práce svým rozsahem a způsobem 

zpracování splňuje požadavky uvedené v zadání diplomové práce.  

 

Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání, odbornosti této práce a vhodnosti 

použitých metod a postupů doporučuji práci k náležité obhajobě před komisí Státních 

závěrečných zkoušek a hodnotím ji známkou dle ECTS: 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 22. ledna 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


