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Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt Integrovaného výjezdového centra 
Ostrava Dubina. 

Práce je zpracována v rozsahu dle zadání, kdy je rozdělena do příslušných kapitol. Formální 
hledisko procesů souvisejících s realizací objektu je řešeno v průvodní a souhrnné technické 
zprávě. Další kapitoly práce jsou zaměřeny na zpracování projektu zařízení staveniště a na 
návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. Diplomová práce se podrobněji zaměřuje na 
studii realizace hlavních technologických etap, kdy jsou popsány jednotlivé objekty stavby, 
detailněji je řešena realizace montovaného skeletu. Závěr práce je věnován kontrolnímu a 
zkušebnímu plánu, všeobecným zásadám BOZP a posouzení dopravních tras.  

Diplomovou práci jsem prostudovala a mám k ní několik připomínek, které doporučuji 
objasnit při obhajobě diplomové práce. 

Textová část: 
1. Na str. 49 a 50 jsou uvedeny výpočtové vzorce, předpokládám, že tyto vzorce byly 

převzaty z odborné literatura, postrádám zdroj. Jak byly například stanoveny hodnoty 
průměrných součinitelů Beta, k čemu jsou uvedené součinitele vztaženy?  

Přílohová část: 
2. Výkres č. P01 – Proč je zpevňována plocha staveniště v tak velkém rozsahu? 
3. Výkres č. P01 – Vysvětlete umístění skladovacích kontejnerů K5? 
4. Výkres č. P04 – Jakou funkci ve skladbě střechy plní Glastek 40 Special, je nutné na tuto 

vrstvu bodově natavovat ještě parotěsnou vrstvu, proč bylo zvoleno toto řešení? 
5. Časový plán – Proč jsou časové rezervy činností tak nepřiměřené?  
6. Časový plán - Proč je vnější fasáda zateplena ještě před provedením vnitřních omítek, 

jaká rizika vyplývají ze zvolené technologické návaznosti jednotlivých procesů?  
 

Student Tomáš Ševčík prokázal schopnost samostatného řešení stavebně technologických 
problémů. Přístup k vypracování diplomové práce je precizní a je zde patrná orientace 
studenta v dané problematice. Předložená práce splňuje svým rozsahem a způsobem 
zpracování požadavky uvedené v zadání diplomové práce. 

Z hlediska technického a ekonomického posouzení neshledávám v práci žádné chyby. Při jejím 
vypracování byly zohledněny platné právní předpisy a s problematikou související noremní 
ustanovení. 



Po formální i grafické stránce je práce zpracována na velmi dobré úrovni. Je zřejmé, že student k 
vypracování této práce přistupoval zodpovědně.  

S ohledem na rozsah a zpracování výkresové a textové části předložené dokumentace 
hodnotím diplomovou práci studenta Tomáše ŠEVČÍKA známkou: 
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