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Úvod 
 
Diplomová práce na téma „Stavebn ě technologický projekt výstavby 
polyfunk čního domu lokalita Nová Nitra “ obsahuje technickou zprávu, konkrétní 
výpočtové a optimalizační postupy a legislativní požadavky. 
 
Rozbor práce 
 
Předložená diplomová práce je v rozsahu 199 stran, je členěna do jednotlivých 
tematicky ucelených kapitol. Součástí diplomové práce je rovněž 18 samostatných 
příloh a jeden výkres. 
 
Kapitola 1. Úvod – obecný popis rozsahu stavby s výběrem řešené části. 
 
Kapitola 2. Technická zpráva hlavních technologických etap stavebního objektu  
SO-07.03 – základní informace o budovaných stavebních objektech a situace stavby, 
poloha staveniště včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a hrubý 
časový plán výstavby všech stavebních objektů. 
 
Kapitola 3. Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu  
SO-07.03 – stavební připravenost, výkaz výměr, technologický postup, hlavní vlivy 
BOZP, návrh pracovních strojů, návrh pracovní skupiny, návrh časů. 
 
Kapitola 3. Návrh stavebních strojů a mechanizmů – nasazení hlavních mechanizmů 
jednoho výstavbového proudu pro objekt SO-07.03, který byl vybrán jako referenční 
objekt pro zpracování diplomové práce. 
 
Kapitola 5. Technologický předpis monolitického stropu nad 2.NP SO-07.03 – 
připravenost, materiály, pracovní podmínky, finanční rozvaha pro nasazení 
systémového bednění Multiflex, stroje, pracovní pomůcky, pracovní postup, složení 
pracovní čety, jakost, BOZP, ekologie a nakládání s odpady. 
 
Kapitola 6. Kontrolní a zkušební plán pro technologickou část – monolitické 
konstrukce. 
 
Kapitola 7. Plán BOZP 
 
Výkres č. 1 – Výkres zařízení staveniště 
Příloha č. 1 – Zásobování staveniště elektrickou energií 
Příloha č. 2 – Zásobování staveniště vodou 
Příloha č. 3 – Plán budování a likvidace objektů zařízení staveniště 
Příloha č. 4 – Doba nasazení hlavních stavebních mechanizmů a strojů 
Příloha č. 5 – Výkres výkopu základových konstrukcí SO-07.03 
Příloha č. 6 – Výkres postupu těžení výkopu objektu SO-07.03 



Příloha č. 7 – Výpočet hluku 
Příloha č. 8 – Přílohy k plánu BOZP 
Příloha č. 9 – Koordinační situace stavby 
Příloha č. 10 – Časový a finanční plán stavby-objektový 
Příloha č. 11 – Výkaz výměr k rozpočtu pro objekt SO-07.03 
Příloha č. 12 – Schéma postupu betonáže spodní stavby objektu SO-07.03 
Příloha č. 13 – Schéma postupu výstavby vrchní hrubé stavby objektu SO-07.03 
Příloha č. 14 – Finanční rozvaha stropního bednění vč. doby odbednění 
Příloha č. 15 – Výkres stropního bednění (ELPOS) 
Příloha č. 16 – Plán zajištění materiálových zdrojů pro objekt SO-07.03 
Příloha č. 17 – Časový plán hlavního stavebního objektu SO-07.03 
Příloha č. 18 – Položkový rozpočet objektu SO-07.03 
 
Komentá ře: 
 

Diplomová práce je na velmi vysoké úrovni. Práce zahrnuje komplexně 
stavebně technologickou stránku výstavby zadaného objektu. Diplomant podrobně 
rozebral řešený objekt včetně všech vazeb. Rozsah práce je jak po stránce 
obsahové, tak i po stránce rozsáhlosti zaměření značný. Z práce vyplývá, že autor 
má nejen znalosti z okruhu stavebně technologického, ale částečně i ze statiky a 
materiálového inženýrství. Veškeré drobné výpočty, postupy a vůbec řešení 
jednotlivých částí navzájem mezi sebou korespondují. Finanční rozvaha spolu 
s navrženým postupem prací na monolitických konstrukcích ukazují na velmi dobré 
praktické myšlení autora. Práce dává podrobný podklad pro stavebně technologické 
řešení objektu. Při rozboru práce je z ní patrné detailní propracování řešené 
problematiky. 

Diplomová práce je vypracována v souladu s jejím zadáním. Je vypracována 
na velmi vysoké úrovni nejen po stránce obsahové, ale i formální. Diplomant ukázal, 
že je schopen se vypořádat nejen s technickou stránkou zadaného problému, ale i s  
jazykovou úpravu práce a dodržet tak požadavky pro zpracovávání technické 
literatury. Obsahově diplomant zvládl řešení zadaného projektu a prokázal rozsáhlé 
teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti. Ze strany oponenta bylo na diplomanta 
vzneseno více jak 90 otázek týkající se vypracování diplomové práce a všechny 
odpovědi poukazovaly na výbornou orientaci autora v řešené problematice a jeho 
široký přehled v oboru. Práce poskytuje značnou vypovídací hodnotu a je využitelná 
pro technickou praxi, kde může vnést na řešený objekt nový pohled.  

 
Připomínky: 
 

1. Diplomová práce je po stránce obsahové kompletní, ale jednotlivé, se 
sebou související informace, nejsou občas v návaznosti. Ve výsledku, po 
nastudování celé práce, získá čtenář ucelenou informaci. 

2. Jednotlivé fáze postupu prací jsou psány v textu. Pro technickou praxi je 
přehlednější jednotlivé fáze uvádět pod sebou v odrážkách. 

3. Doba, po kterou musí být železobetonová monolitická konstrukce 
podepřena bedněním, se neudává striktně časem 28 dní, ale pevností, 
která je nutná, aby beton přenesl namáhání, které vznikne po jeho 
odbednění. 

 



Otázky k obhajob ě před státní komisí: 
1. Při výkopových pracích bude vytěženo 825 m3 zeminy a z toho pouze 

192 m3 bude převezeno na skládku vzdálenou 15 km. Neušetřil by autor 
jedno ze čtyř nákladních aut při jiném rozvržení odvozu zemin?  
Například, že by jedno nákladní auto odváželo zeminu na skládku mimo 
staveniště a zbylé dvě pouze na mezideponii na staveništi? 

2. Zvažoval autor možnost betonáže základových konstrukcí přímo z auto-
domíchavače, třeba i s dopravníkovým pásem, bez použití schwingu ? 

3. Cena za pronájem bednění lze snížit nejen etapovitostí výstavby a tím 
efektivnějším využití pracovních sil, ale i zvětšením třídy použitého 
betonu a tím zkrácení doby potřeby použití bednění. Zvažoval autor i tuto 
variantu? 

 
 
Závěr: 
 
Žádná z výše uvedených připomínek není tak závažná, aby mohla ovlivnit celkové 
kladné hodnocení práce. Zpracování obtížného tématu vyžadovalo samostatný a 
tvůrčí přístup, který kandidát ve své práci nesporně předvedl.    
 
Zadání diplomové práce bylo v plném rozsahu splněno. Doporučuji práci k obhajobě 
před státní komisí s navrženým hodnocením: 
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V Brně dne 23.1.2012        Podpis:   
 Ing. Lumír Kliš 
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