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Předložená diplomová práce řeší vybrané části výstavby rekreačního objektu 

v Koutech nad Desnou a nese název „Rekreační objekt Kouty nad Desnou – stavebně 
technologický projekt“. Tato práce obsahuje technologické předpisy pro zemní práce, zdění a 
provedení monolitické konstrukce stropu. Dále je přiložena studie realizace hlavních 
technologických etap, položkový rozpočet objektu či návrh strojní sestavy. Student přikládá i 
detailní cenové zhodnocení návrhu pro zřízení zařízení staveniště. Diplomová práce obsahuje 
i plán BOZP a technickou zprávu zařízení staveniště doplněnou o veškeré požadované 
výpočty. Nedílnou součástí diplomové práce jsou výkresové přílohy. Kostru příloh tvoří čtyři 
varianty výkresu zařízení staveniště, časový a finanční plán objektový a časový plán stavby.  

 
  
Práci na téma „Rekreační objekt Kouty nad Desnou – stavebně technologický projekt“ 

jsem prostudoval a mám k ní tyto připomínky:  
 
Návrh strojní sestavy: 

- Proč jsou navrženy stroje na pásovém podvozku a ne na podvozku kolovém?  Jak tyto 
stroje na stavbu dopravíte?  

 
Technologické předpisy: 

- Postrádám zmínku o skladování zdících prvků, jak tedy jejich skladování zamýšlíte? 
- Zmiňujete zahájení zdění v rozích. Ve kterém rohu tedy začnete zdění a proč? 
- V pracovním postupu, stejně jako v kapitole materiál není zmíněno umístění překladů. 
- Jaký je minimální přesah výztuže při jejím vázání? 
- K betonáži využíváte čerpadla, jaká je maximální výška shozu při ukládání betonové 

směsi? 
 
Rozpočet: 

- V rozpočtu nejsou uvedeny žádné VRN, nicméně v práci je vložen podrobný rozpočet 
na zřízení zařízení staveniště, předpokládám tedy, že jste jej pouze zapomněl do 
rozpočtu zahrnout. Existují jiné VRN, které by bylo možné do rozpočtu vaší stavby 
zahrnout, jaké? 

 
Výkres ZS: 

- Na výkresu ZS je použita stejná barva pro objekty ZS  a pro stávající objekty. Jaká je 
doporučená barevnost na výkresech ZS? 

- Z výkresu není zřejmé, čím budou zpevněny skladovací plochy. Jaký materiál 
použijete pro jejich zpevnění? 

- Postrádám vrstevnice a chodník či zpevněnou plochu od vstupu k buňkovišti. 
- Při kótování poloměrů zatáček se kóty vztahují k ose, či okraji komunikace? 

 



Diplomant prokázal schopnost samostatného řešení stavebně-technologických 
problémů spojených s realizací stavebního díla a po stránce obsahové a odborné hodnotím 
jeho práci kladně, student prokázal schopnosti a znalosti odpovídající úrovni jeho stupně 
vzdělání. Téma je dle mého názoru voleno vhodně a je zpracováno v odpovídající kvalitě.  

 

Diplomant prokázal své odborné znalosti a míru splnění zadání považuji za 
dostatečnou, jelikož plní všechny body zadání dle předpokladů na studenta jeho stupně 
vzdělání kladených. 

 

Z hlediska technického se student držel soudobých moderních technologií ve 
výstavbě, použil moderních strojních zařízení a materiálů a k tomuto bodu nemám žádné 
výhrady. Z hlediska ekonomického bych rád vyzdvihl snahu o podrobný výpočet nákladů 
spojených se zřízením zařízení staveniště.  

 

Pro zpracování DP byly dle mého názoru použity platné zákony, vyhlášky a normy. 
Proto nelze práci z tohoto pohledu niv vytknout. 

 

Po formální stránce je diplomová práce na úrovni odpovídající dosaženému vzdělání 
studenta. Práce je psána přehledně a bez větších gramatických chyb. Jedinou výhradu mám ke 
grafickému zpracování výkresů zařízení staveniště, díky nevhodně zvolené barevnosti jsou 
výkresy poměrně nepřehledné. U části výkresů postrádám legendu či popisovou tabulku.  
 

Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené 
práce ji doporučuji k obhajobě před komisí státních závěrečných zkoušek a hodnotím ji 
známkou dle ECTS: 
 
 

Klasifika ční stupeň ECTS:               C / 2 
 
 

 
 

         
V Brně dne 18. ledna 2013       Podpis 
                      
 

Klasifika ční stupnice 

 

Klas. stupeň 
ECTS A B C D E F 

Číselná 
klasifikace 

1 1,5 2 2,5 3 4 

 


