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Posuzovaná diplomová práce bakaláře Jana Dvořáka řeší stavebně technologické řešení vybrané 
stavby a nese název „Stavebně technologické řešení překladiště v Prostějově“. 

Práce byla zpracována v rozsahu: technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, 
koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, časový a finanční plán stavby - 
objektpvý, studie realizace hlavních tech. etap stavebního objektu, projekt zařízení staveniště, návrh 
hlavních stavebních strojů a mechanismů, časový plán hlavního stavebního objektu, plán zajištění 
materiálových zdrojů pro vybrané stavební činnosti, tech. předpis pro provádění asf. hutněných 
vrstev, KZP a vpočet vnitřních sil na nosnýh prvcích konstrukce. 

Po prostudování práce jsem dospěl k názoru, že by měly být zodpovězeny následující otázky a 
poukázáno na nedostatky, které práce obsahuje.  
 
Textová část 
Postrádám nějaký ucelený seznam příloh v tištěné verzi DP, dále postrádám část 2. Koordinační 
situace, která je součástí zadání. 
 
Dokument 1 

1) V TZ se mluví o odvodnění sedlové střechy, tato se dle mého názoru v projektu nenachází 
 
Dokument 4  

2) V práci není zmíněno jakým způsobem budou prvky skladovány. Ve výkresu ZS , rovněž 
není počítáno s plochou pro skladování. Dle mého názoru by mělo být alespoň textově 
řečeno jakým způsobem bude provedeno skladování, primární a sekundární doprava 
prefabrikovaných prvků, nebo zda budou montovány přímo z nákladního automobilu 
 

Dokument 5 
3) Opravdu není potřeba provést zpevněné plochy pro hrubou spodní stavbu? 
4) Jakým způsobem bude odvodněno staveniště?  
5) Jakým způsobem bylo dimenzováno hyg. zázemí zaměstnanců? 

 
Dolument 6 

6) Dimenzování jeřábu - o jaké břemena se jedná - není výpis materiálů s vypočítanou váhou 
prvků, ani tyto prvky nejsou vyznačeny v ZS pro určení vzdálenosti 

 
Dokument 8  

7) Část se nazývá "Plán zajištění materiálových zdrojů...", ale je v něm vložen položkový 
rozpočet. Nejsem si jist, zda takto student splnil zadání. 

 
Dokument 9 

8) Postrádám výpočet a výpis materiálů 
9) Není jasné jak bude probíhat doprava primární a sekundární, bylo by vhodné tento odstavec 

rozvést. 
10)  V pracovním postupu postrádám samotné zaměření prostoru, kde bude probíhat pokládka 

asfaltových hutněných vrstev, pracovní postup je celkově značně nepřehledný 
11)  BOZP - jsou vypsané body a vyhlášky bez návaznosti na řešenou stavbu 



12)  Postrádám tabulku odpadů, zatřidění a nakládání s nimi 
 
Dokument 11 

13)  Je ve výpočtu zahrnut vliv atiky? V dokumentu jsou vypočteny síly, ale není provedeno 
posouzení - jaký je tedy význam přílohy? 

Přílohová část 
Postrádám výkres Koordinační situace se širšími vztahy dopravních tras který je součástí zadání. 
Ve výkresech jsou neúplné legendy čar, šraf apod. Rovněž kótování výkresu považuji za 
nedostatečné a neúplné. 
 
Výkres č. 2 

14) Nejasné řešení odvodu dešťových a splaškových odpadních vod ze staveniště 
 
Výkres č.3 

15) Ve výkresu se objevují odpadní kanalizace o kterých se student nikde v práci nezmiňuje 
16)  Jakým způsobem budou chráněny sítě pod zpevněnými plochami? 
17)  Umístění jeřábu v jedné poloze - co bude se zbytkem stavby, kam dle výkresu ZS jeho 

rameno nedosáhne? 
18) Umístění stavebních buněk mimo oplocené staveniště nepovažuji za vhodné, z jakého 

důvodu je to takto provedeno? 

Závěr 
Student prokázal schopnost samostatného uvažování při řešení stavebně-technologických 

problémů a odborné znalosti v dané problematice. 
Předložená práce dle mého názoru splňuje požadavky uvedené v zadání diplomové práce. Výše 

zmíněné připomínky a dotazy jsou pouze doplňujícího charakteru. Název práce zní „Stavebně 
technologické řešení překladiště v Prostějově“ . Dle rozsahu a zpracování shledávám práci na 
dostatečně kvalitní úrovni odpovídající stupni vzdělání studenta. 

Po formální i grafické stránce je práce vypracována na dostačující úrovni. 
V diplomové práci práci jsou uvedeny platné předpisy. 
Student využil ke zpracování bakalářské práce dostupnou výpočetní techniku a specializovaný software. 

Tímto krokem prokázal, že použité programy ovládá na požadované úrovni studenta daného oboru.  

Hodnocení 
Vzhledem k menšímu rozsahu, chybějícím částem a nepřehlednému zpracování výkresové a 

textové části předložené dokumentace hodnotím DIPLOMOVOU PRÁCI studenta Jana 
DVOŘÁKA známkou: 

 
 
Klasifikační stupeň ECTS:               D/2,5        
 
 
V Brně dne:        25. 1. 2014        ______________________ 
              Podpis  
Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň 
ECTS A B C D E F 

Číselná 
klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


