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Student Bc. Michal Zemánek vypracoval diplomovou práci „Stavebně technologický projekt 
rekonstrukce a nástavby pavilonu polikliniky v Praze“. Diplomová práce splňuje zadání ze 
dne 31.3.2012. Vyhotovení je komplexní a splňuje všechny formální zásady.  
Diplomant při vypracování přistupoval věcně a komplexně pojal zadanou problematiku. 
Stavebně technologický projekt obsahuje mimo jiné bilanci zdrojů, výpočet časové náročnosti 
provádění, výkres zařízení staveniště, bezpečnostní řešení, kontrolní a zkušební plán a jiné. 
Podrobně rozebrána je technologická etapa montáže prefabrikovaného skeletu. Stejně 
podrobně byl vypracován technologický předpis vnějšího zateplovacího systému. 
Pro stavebně technologické projektování stavby byl užit software MS Project. Pro výpočet 
financování byl diplomantem vypracován podrobný položkový rozpočet. Tím diplomant 
dokázal zvládnutí v praxi využívaných programů. 
 
 
 
Nedostatky a připomínky: 
 

• V rozpočtu resp. v krycím listě celkové ceny je uvedena částka 2.793.473,- Kč na 
zařízení staveniště. Jedná se o značně vysokou částku. Jak k této částce diplomant 
dospěl? Co částka zahrnuje? A není možné náklady na zařízení staveniště snížit 
zejména v souvislosti s faktem, že se jedná o rekonstrukci ve funkčním areálu (tedy 
využít stávající objekty)? 

• Technologický předpis je doplněn o fotografie. Jedná se o fotografie z vlastní realizace 
a jsou to fotografie autora? Zdroj jsem nikde v práci nenašel. 

• V technologickém předpisu pro provádění vnějšího zateplení jsem nenašel 
jednoznačnou informaci, jaký typ minerální izolace je navržen (s ohledem na orientaci 
vláken). Co tato orientace ovlivňuje? 

• V souvislosti s volbou tohoto materiálu mám dotaz, zda diplomant ví výhody a 
nevýhody oproti častěji používanému polystyrenu. 

• Na výkresu č. 1 jsou v legendě zeleně zaznačeny dočasné plochy zařízení staveniště 
bez specifikace. V textu je popsáno, že se žádné plochy pro staveniště nemusí 
zřizovat. Prosím vysvětlit tento rozpor. 

• Celkem podrobně je popsána vertikální doprava. Byla zvažována varianta věžového 
jeřábu? 

 
Kladně hodnotím detailní montážní postupy pro montáž Prefa skeletu a to v jednotlivých 
etapách sloupy, průvlaky, ztužidla a panely Spiroll. Stejně precizně je zpracováno ověření 
zatěžovacích křivek mobilních jeřábů.  
 



 
Práce splňuje zadání. Až na zmíněné nedostatky dokládá fakt, že si student osvojil grafické a 
stavebně technologické softwary nezbytně nutné pro budoucí praxi. Diplomant si nastudoval 
normy a předpisy spojené s danou problematikou. 
  
Vzhledem k rozsahu a zpracování výkresové a textové části předložené dokumentace 
hodnotím diplomovou práci studenta  Bc. Michala Zemánka známkou: 
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V Brně dne 20.1.2013           Podpis  
 

 

 

 

 

 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň 
ECTS A B C D E F 

Číselná 
klasifikace 

1 1,5 2 2,5 3 4 

 


