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Byla mi předložena diplomová práce studenta Bc. Ondřeje Janků, který vypracoval svou
práci s názvem:
Výstavba výrobní a administrativní budovy - stavebně technologický projekt
Jedná se o stavebně technologický projekt, zaměřený na etapu provádění
zemních prací a základových konstrukcí.

Dle přílohy k zadání diplomové práce měly být vypracovány tyto části stavebně
technologického projektu:
Technická zpráva k řešené problematice, situace stavby (stavební, nikoliv technologická),
časový a finanční plán celé stavby (formou řádkového grafu), výkres a zařízení staveniště pro
provedení řešené stavby, projekt určeného objektu zařízení staveniště - sociální zařízení a
kanceláře, podrobný časový plán určeného objektu SO02 (technologický normál).
Dále měl student vyhotovit technologický předpis pro provedení zemních prací,
technologický předpis pro provedení základů, kontrolní a zkušební plán určeného objektu
SO02 - základy, bilanci hlavních zdrojů pro výstavbu objektu SO02.
Jako jiné zadání byl vyhotoven rozpočet objektu SO02.
Specializace je řešena z oblasti pozemní stavby - návrh základové konstrukce v rozsahu 10%.
Konkrétně je zadání aplikováno na výše uvedenou stavbu.
Jako podklad slouží část převzaté projektové dokumentace včetně potvrzeného souhlasu
projektanta k využití pro účely zpracování diplomové práce.
Zadání diplomové práce včetně přílohy zadání diplomové práce bylo studentovi předáno
31.3.2014 vedoucím práce.
Práce je zpracována do odpovídajících detailů a vykazuje naplnění požadavků zadání.
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Po podrobném prostudování práce mám tyto připomínky a dotazy:
Textová část diplomové práce
2. Technická zpráva
Obecně
- Formálně se jedná o Průvodní zprávu (dle členění kapitol). Zpráva není zaměřena
na konkrétní etapu, nýbrž na celý objekt. Uvítal bych spíše specializovanou
technologickou zprávu.
4. Technická zpráva zařízení staveniště
2.3.8 Oplocení
- je navrženo oplocení výšky 2,0m. Jaká je minimální výška oplocení, dána
judikaturou, která se bere za překonání překážky? Jaká bude celková délka oplocení?
2.3.9 Staveništní komunikace
- bylo by vhodné definovat, do jaké míry zhutnění (%PS / Edef,1 / Edef,2) musí být
komunikace pro pojezd strojů připravena?
4.1 Potřeba elektrické energie
- β jsou koeficienty současnosti spotřebičů
5.6 Celkové náklady na ZS
- uvedl bych také cenu za náklady na ostrahu staveniště: např. 20:00 - 6:00 (10hodin
x 90Kč/h x 30dnů x 8měsíců = 216 000 Kč), případně drobné vybavení (hasicí
přístroje, Vapex apod.)
Obecně
- Jak budou likvidovány případné úniky ropných a olejových látek ze strojů
a mechanismů na stavbě? Jaké prostředky nebo přípravky budou k tomuto účelu na
stavbě k dispozici?
9.2. Technologický předpis pro provádění základů
5.2. Provedení násypu
- Jak bude zpevněna plocha pro pojezd vrtné soupravy? Čím se bude hutnit a v
jakých vrstvách? Jakým způsobem ověříte míru zhutnění (např. Edef,2 =XX MPa?
Která norma ustanovuje danou zkoušku?

Přílohová část diplomové práce
- Nemám výhrady !
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