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 Student Jan Václav Brym měl za úkol zpracovat diplomovou práci na téma: 

 „Administrativní budova firmy ESKO-T v Třebíči - stavebně technologický projekt“. 

 

Práce je zaměřena na problematiku realizace administrativní budovy v mírně svažitém 

terénu v průmyslové zástavbě. 

Ve své práci student vypracoval technickou zprávu stavebně technologického projektu, 

technikou zprávu zařízení staveniště, technologický předpis provádění monolitického 

skeletu, návrh strojní sestavy. Dále se ve své práci zabýval problematikou širších 

dopravních vztahů, ochranou životního prostředí, problematikou BOZP, ekonomickým 

porovnáním montovaného a prefabrikovaného skeletu, výkresem zařízení staveniště, 

kontrolním a zkušebním plánem pro vybrané práce hrubé stavby, harmonogramem hlavního 

stavebního objektu a návrhem smlouvy o dílo. 

 

1) Po prostudování diplomové práce vypracované na téma „Administrativní budova firmy 

ESKO-T v Třebíči - stavebně technologický projekt“ mám tyto připomínky: 

 

Připomínky: Technologické předpisy a další přílohy  

- v části 1.3 technická zpráva zařízení staveniště je v části 1.3.1.5. z popisu 

osvěžení zařízení staveniště není zcela zřejmé, kde bude osvětlení 

umístěno, 

- v části 1.3 technická zpráva zařízení staveniště je v části 1.3.2.2. je popis 

vedlejší dopravní trasy ze štěrkového násypu, tloušťky 150mm jaká bude 

jeho frakce, 

- v část 1.4 technologický předpis provádění monolitického skeletu v části 

1.4.2. je popsaná betonová směs B30 jaké jsou další požadavky na 

betonovou směs,  

- v části 1.4 technologický předpis provádění monolitického skeletu v části 

1.4.2. není zmíněn odbedňovací přípravek, 

- v části 1.4 technologický předpis provádění monolitického skeletu v části 

1.4.3. obecné pracovní podmínky není zcela zřejmě popsáno, jakým 

způsobem bude probíhat očista dopravních mechanizmů před výjezdem ze 

staveniště, 

- v část 1.4 technologický předpis provádění monolitického skeletu v části 

1.4.4. počet pracovníků a jejich kvalifikace - není zcela jasné jaké má 

kvalifikační požadavky svářeč a vazač, 

- v části 1.4 technologický předpis provádění monolitického skeletu v části 

1.4.7. postup bednění - vodorovné konstrukce - není popsáno, jaké jsou 

maximální vzdálenosti mezi jednolitými prvky bednění, 

- v části 1.4 technologický předpis provádění monolitického skeletu - není 

zcela zřejmé, jakým způsobem je stropní deska betonována, zdali jako 

celek nebo po částech, 



- 1.6 návrh strojí sestavy - autočerpadla - není v grafu zakreslen jeho dosah, 

realizovaný objekt není tudíž možné zkontrolovat jeho vhodnost použití 

- v časti 1.11 smlouva o dílo v části 1.11.3 Lhůta plnění je shodná s datum 

zahájení staveních prací a dokončením stavebních prací 

- v části B1.9 Cenová nabídky oken firmy JIS - jaké byly požadavky na 

okenní a dveřní otvory pro zpracování cenové nabídky, 

- v části B 1.12 cenové porovnání monolitického a prefabrikovaného 

skeletu jsou rozdílné sazby DPH, je k tomu nějaký důvod, 

- v části B 1.10 časový plán stavby - v harmonogramu nejsou všechny 

činnosti vzájemně časově provázaný, není tedy zřejmá kritická cest, 

- v části B 1.10 časový plán stavby -  jaké činnosti by mohly být prováděny 

souběžně tak, aby se celková doba výstavby hrubé stavby zkrátila,  

 

Výkres zařízení staveniště  

- na výkrese zařízení staveniště není zakótována délka oplocení  

- z výkresu není zřejmé, jakým způsobem bude provedeno napojení 

elektrického rozvaděče R2 z elektrické závory, podzemní nebo 

nadzemním vedením, 

- na výkrese nejsou znázorněny vrstevnice,  

- na výkrese není zaneseno umístění osvětlení staveniště ani tabule 

upravující podmínky vstupu na zařízení staveniště, 

- na výkrese není zakreslena pozice jeřábu ani pozice domíchávače a 

autočerpadla, 

- staveništní buňky nejsou zakótovány ke hranici staveniště 

 

2) Student prokázal velmi dobré schopnosti řešení stavebně - technologických  problémů 

spojeních s realizací stavebního díla. Diplomant zpracováním této práce prokázal velmi 

dobré znalosti a schopnosti odpovídající jeho stupni vzdělání.  

 

3) Student prokázal své velmi odborné znalosti a míru splnění zadání DP považuji za velmi 

dobrou – 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 použil moderní 

strojní zařízení. Práce je zaměřená také ekonomicky a to ekonomickým srovnáním 

monolitického a prefabrikovaného železobetonového skeletu.  

 

5) Při vypracování diplomové práce byly použity platné normy, zákony a vyhlášky. 

 

6) Formální úroveň práce je dobrá. Celkově se jedná o zdařilou práci, 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            18.1.2015   

              Podpis  

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň 
ECTS 

A B C D E F 

Číselná 

klasifikace 
1 1,5 2 2,5 3 4 

 


