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Posuzovaná diplomová práce řeší přípravu realizace a řízení stavby – REKONSTRUKCE 
A PŘÍSTAVBA MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ. 

Práce byla zpracována v rozsahu: stavebně technologická studie, posouzení širších vztahů 
dopravních tras, časový a finanční plán, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních 
strojů a mechanismů, technologické předpisy pro zemní práce a mikropilotáž, kontrolní a 
zkušební plán kvality pro zemní práce a mikropilotáž, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a 
položkový rozpočet. 

Po prostudování práce jsem dospěl k názoru, že by měly být zodpovězeny následující 
otázky a poukázáno na nedostatky, které práce obsahuje. 

Připomínky a dotazy oponenta DP: 

Textová část 

DOKUMENT 2. Posouzení širších vztahů a dopravních cest 

1. Bylo by vhodné ověřit průjezdnost jednotlivých křižovatek a ověřit únosnost mostů 
jestliže se na trase vyskytují. 

DOKUMENT 4. Studie realizace technologických etap hlavního stavebního objektu 

2. Chybí počty strojů.  
3. Kapitola 1.1 Zemní práce – Jakým způsobem bude prováděno sejmutí ornice (dozer či 

rypadlo nakladač)? Jak může být prováděno sejmutí ornice v závislosti na sklonu 
terénu? 

4. Vyplatí se využít pásový dozer či rypadlo-nakladač z finančního hlediska? 
5. Kapitola 1.2 Základy – Staré označování výztuže. 
6. Kapitola 2.1 Svislé konstrukce – Jakým způsobem bude prováděna kontrola kolmosti 

napojení dvou stěn? Nenosné příčky patří do jiné technologické etapy. 

DOKUMENT 5. Technická zpráva k zařízení staveniště 

7. Kapitola 2.5 popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení – Stavební zákon - č. 
183/2006 Sb., paragraf 104 odstavec 1, písmeno g) – opravdu žádné zařízení 
staveniště nepotřebuje ohlášení? Doporučuji se zaměřit i na stacionární věžový jeřáb. 

8. Jakým způsobem bude prováděno čištění vozidel vyjíždějící ze staveniště vodou? 
9. Kapitola 3.2 Potřeba vody – Výpočet musí být uvažován, že činnosti budou prováděny 

současně – dle harmonogramu to není zcela pochopitelné. Je vhodné doplnit 
vysvětlení. 

10. Jakým způsobem budou buňky uloženy na zpevněný povrch? 



DOKUMENT 6. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 

11. Jakým způsobem budou jednotlivé stroje či mechanismy dopraveny na stavbu a zpět, 
které nemají vlastní dopravu (např. dozer)? 

12. U některých strojů chybí dosah (např. autočerpadlo). 
13. Kapitola 8.1 Návrh věžového jeřábu – Je nutno uvést i kritické břemeno. 
14. Je vhodné uvést počty a použití stroje či mechanismu na konkrétní stavební procesy. 

DOKUMENT 8. Technologický předpis pro zemní práce 

15. Kapitola 5 Personální obsazení – Stavbyvedoucí by se neměl uvádět. Jaká bude 
pracovní náplň jednotlivých pracovníků a jejich minimální požadovaná kvalifikace? 

16. Kapitola 6 Stroje a pracovní pomůcky – Nutno uvést počty a odkaz na parametry. 
17. Chybí návrh počtu nákladních automobilů odvážející zeminu. 
18. Čištění vozidel – Je nutno uvést přesný postup a ne pouze obecně. 

DOKUMENT 9. Technologický předpis pro mikropilotáž 

19. Viz 15, 16. 
20. Chybí předpokládaný způsob likvidace odpadu. 

Přílohová část 

PŘÍLOHA C. 1 – Výkres zařízení staveniště – hrubá stavba 

21. Jaké orgány státní správy se musí žádat o vyjádření v případě dočasného omezení 
dopravy. 

22. Chybí vyznačení inženýrských sítí pro jednotlivé objekty ZS (např. buňka 
stavbyvedoucího). 

23. Neúplná legenda, chybí vyznačení vrstevnic. 
24. Za jakých podmínek se může couvat na staveništi? 
25. Na základě čeho byly stanoveny skladovací prostory. 

PŘÍLOHA C. 2 – Výkres zařízení staveniště – dokončovací práce 

26. Je nutné mít na dokončovací práce jeřáb? Jakým způsobem bude využit? Nestačil by 
stavební výtah? 

27. Zlepšit grafickou úpravu – zakreslen dosah jeřábu z jiné etapy. 

PŘÍLOHA – Časový plán stavby (objektový) 

28. Chybí popisové pole. 

PŘÍLOHA – Plán zajištění materiálových zdrojů 

29. Nutno doplnit o textovou část pro vysvětlení. 

PŘÍLOHA – Časový plán hlavního stavebního objektu SO 01 

30. Kritická cesta je neúplná. 



31. Vysvětlit čísla (např. 0 dny či 56 dny) v grafické části. V případě, že se jedná o 
rezervy, 56 dnů rezervy je opravdu hodně. 

32. Není vhodné výstavbu koncipovat do minulosti.  

Závěr 
Studentka prokázala schopnost samostatného uvažování při řešení stavebně 

technologických problémů a odborné znalosti v dané problematice.  

Předložená práce splňuje svým rozsahem a způsobem zpracování požadavky uvedené v 
zadání diplomové práce.  

Po formální stránce je práce vypracována na slušné úrovni, pouze mám drobné výhrady k 
přehlednosti, správnosti zvoleného postupu a souvislostem mezi jednotlivými kapitoly.  

Grafická úroveň by mohla být lepší (např. chybějící popisové pole). 
V diplomové práci jsou uvedeny skoro všechny platné předpisy, k tomuto bodu mám 

pouze velice malé výhrady. 
Studentka využila ke zpracování diplomové práce výpočetní techniku. Tímto krokem 

prokázala, že použité programy ovládá na požadované úrovni studenta daného oboru. 
Zařízení staveniště je koncipováno v přímých provozních podmínkách. Studentka tento 

návrh provedla takových způsobem, aby bylo zajištěno maximální možné efektivní využití 
všech prostor a ploch jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska funkčního. 

Hodnocení 
Vzhledem k rozsahu a zpracování výkresové a textové části předložené dokumentace 

hodnotím DIPLOMOVOU PRÁCI studentky Lenky STRNADOVÉ známkou: 
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V Brně dne 25. 01. 2014 ................................................... 

Podpis 

Klasifikační stupnice 
Klas. stupeň ECTS A B C D E F 
Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


