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 Student Tomáš Petrík měl za úkol zpracovat diplomovou práci na téma: „Stavebně 
technologický projekt skladovací haly“. 
 
Práce je zaměřena na problematiku realizace stavby  skladovací haly v příměstské zástavbě. 
Ve své práci student vypracoval technickou zprávu stavebně technologického projektu, 
koordinační situaci stavby s řešením širších dopravních tras, objektový časový a finanční 
plán stavby, studii realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, projekt 
zařízení staveniště s ekonomickým hodnocením nákladů a s časovým plánem. Dále student 
v práci provedl návrh hlavních stavebních strojů a mechanizmů s jejich  dosahy, výkony, 
energetické náročnosti a  bezpečnostními opatřeními na dopravou. Práce dále obsahuje 
časový plán hlavního stavebního objektu spolu s časovým harmonogramem, plán zajištění  
materiálových zdrojů pro hlavní stavební objekt, technologický předpis, kontrolní a 
zkušební plán montáže železobetonového skeletu. Jako zvláštní zadání student vypracoval 
schéma montáže prvků pro ŽB skelet, výpočet mimostaveništních nákladů na dopravu  a 
bilanci nasazení pracovníků.  
  
1) Po prostudování diplomové práce vypracované na téma „Stavebně technologická etapa  
montáže průmyslové haly.“ mám tyto připomínky: 
 
Připomínky: Technologické předpisy a další přílohy  

- v části A.3  širší dopravní vztahy není popsáno, odkud bude dopravována 
vrtná souprava, která  bez podvalníku váží 28 t, 

- v části A5. strojní sestava není u autočerpadla prokázán jeho dosah 
- na výkresech B1.3a-d nejsou zakótovány pozice zdvíhacích mechanizmů 
- v části B2.3 náklady na mimostaveništní dopravu jsou stanoveny náklady 

na přepravu prvků ŽB skeletu, ale chybí zde náklady na dopravu vrtné 
soupravy 
 

Výkres zařízení staveniště  
- na výkrese zařízení staveniště (ZS) není dostatečně okótovaná panelová 

komunikace (délka, poloměry, umístění) 
- jakým způsobem bude povedena ochrana nově vybudovaných 

inženýrských sítí proti poškození  pojezdem vozidel, 
- na výkrese ZS není mycí plocha napojena na vodu 
- z výkresu ZS není zřejmé umístění hlavního staveništního rozvaděče 
- z výkresu ZS není zřejmé, jaký způsobem bude zajištěno osvětlení 

staveniště 
- z výkresu ZS není patrné, kde bude umístěn hydrant pro potřeby 

staveniště 
- z výkresu není patrné,b kde bude ukládán odpad 

 
 



2) Student prokázal dobré schopnosti řešení stavebně - technologických  problémů 
spojeních s realizací stavebního díla. Diplomat zpracováním této práce prokázal dobré 
znalosti a schopnosti odpovídající jeho stupni vzdělání. Tato práce je dobře zpracována. 
 
 
3) Student prokázal své odborné znalosti a míru splnění zadání DP považuji za velmi dobré 
– odpovídá zaměření studenta a plní všechny body zadání dle předpokladů na studenta jeho 
stupně vzdělání kladených. 
 
4) Při své práci student použil soudobých moderních technologií výstavby a ploužil moderní 
strojní zařízení. Práce je zaměřená také ekonomicky a to s ohledem na rozpočet hlavního 
objektu a dílčí rozpočty ostatních objektů. 
 
5) Při vypracování diplomové  práce byly použity platné normy, zákony a vyhlášky. 

 
6) Formální úroveň práce je velmi dobrá. Celkově se jedná o práci standardně zpracovanou, 
svým rozsahem a kvalitou splňuje požadavky kladené zadáním diplomové práce. 
 
7) Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce ji 
hodnotím známkou dle ECTS: 
 
 
 
   
Klasifikační stupeň ECTS:          B/1,5 

 
 
 
 
 

V Brně dne            13.1.2013    
              Podpis  
Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň 
ECTS A B C D E F 

Číselná 
klasifikace 

1 1,5 2 2,5 3 4 

 
 
 
 


