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Předložená diplomová práce byla zpracována na téma: 
„Stavebně technologický projekt dostavby výrobní haly v Drnovicích“.

Obsahově  jsou  v práci  řešeny  tyto  části  a  přílohy  -  Technická  zpráva  ke  stavebně
technologickému  projektu,  koordinační  situace  stavby  se  širšími  vztahy  dopravních  tras,  časový
a finanční plán stavby – objektový, studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu,
projekt zařízení staveniště včetně výkresové dokumentace, časového plánu budování a likvidace objektů
ZS, ekonomického vyhodnocení nákladů na ZS, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů  –
dimenzování, umístění, doprava na staveniště, montáž, dosahy, časové nasazení, zdroj a odběr energie,
bezpečnostní opatření,  časový plán hlavního stavebního objektu - technologický normál a časový
harmonogram, technologický předpis pro montáž tenkostěnné paždíkové konstrukce a pro montáž
opláštění fasádními panely, kontrolní a zkušební plán kvality pro řešený technologický předpis. V rámci
jiných zadání byly zpracovány tyto přílohy:  Porovnání variant průmyslových podlah.

Výslednou formou zpracování DP je textová část – kniha - se zmíněnými texty a dále výkresová
část, obsahující uvedenou výkresovou dokumentaci k řešeným částem. Podkladem k řešení DP byla
projektová dokumentace, poskytnutá studentovi pro studijní účely realizační firmou.

1) Předloženou práci diplomanta jsem prostudoval a mám k ní tyto připomínky: 

Přílohová   část:
● Příloha P01 – není patrné, jakou etapu stavby výkres řeší. Co rozlišení různých fází výstavby ?

◦ plochy z betonových panelů – postrádám rozkresleno kladení – uvedené tvary lze vyskládat
ze zmíněných panelů? Výkres ZS je v tomto případě výkresem kladečským.

◦ jaké jsou použity chráničky na vedeních IS? Je vhodné je pouze zasypat pískem?
◦ postrádám napojení sprch na el energii.
◦ jak bude betonována podlaha ve středu objektu z uvedených pozic čerpadla?
◦ jak bude řešeno čištění aut? Pokud vodou, co přívod vody a odvod a odchyt odpadní

vody? Jaký je povrch této plochy pro čištění?
● Příloha P03 – díl 63 – nechybí zde dohlazení konstrukce strojní hladičkou?

◦ díl 64 – je vhodné použití škváry do zásypu?
●  Příloha  P06  –  bude  časové  nasazení  strojů  –  domíchávačů  –  odpovídat  uvedenému

dennímu nasazení po udanou dobu?
● Příloha P05 – proč  práce na základech po provedení „polštáře“ mají takové rezervy –

nehrozí znehodnocení „polštáře“ dalšími činnostmi?
◦ jaká je návaznost provedení prefa sloupů a ocelové konstrukce střechy?
◦ výplně  otvorů  1.PP – pol. 405 – nenavazují  na opláštění Kingspan – která činnost

je později? Je to takto uvedeno záměrně?
● Příloha P08 – jaká je platnost uvedených vyhlášek 499/2006 a 183/2006?

◦ je uvedená vyhláška 362/2005 pro položku „Kontrola vstupu dělníků na pracoviště“
správně?



Textová část:
● str. 11 – podle jaké části vyhlášky 62/2013 je zprávy zpracována? Očekával

bych zde část B přílohy 5 – Souhrnnou technickou zprávu.
● str.  28  -  Koordinační  situace  stavby  se  širšími  vztahy  dopravních  tras  –

postrádám popis posuzovaných vozidel a k nim na trasách určené kritické body
jejich průjezdu – poloměry zatáček, nosnosti mostů, výšky podjezdů apod.

● str.  56  –  je  po  položení  PVC  izolace  prováděna  druhá  ochranná  vrstva
či nikoliv?
◦ v celé studii postrádám základní grafická schémata postupu prací.
◦ v celé studii postrádám profesní požadavky na „vedoucí čety“.
◦ v celé studii postrádám časové určení etap v návaznosti na harmonogram.
◦ postrádám etapu dokončovacích  prací  s  uvedením instalací,  rozvodů  IS,

vytápění případně dalších systémů TZB.
● str. 72 – zpráva ZS – tab. 5.2 – v tabulce označeno potrubí DN 40mm, ale pod

tab. zmíněno potrubí DN 25mm – která varianta je správná?
● str. 73 – tab. ekonomického hodnocení ZS – jak jsou vedeny sítě ZS a jakému

vedení odpovídají zmíněné ceny – z tabulky a výkresu ZS to není zcela patrné.
● str.  74  –  bod  5.2  –  je  vhodné  odpadní  vodu  z  čištění  automobilů  svést

do dešťové kanalizace?
● str.  76  –  bod  5.7  –  je  uvedeno  „S  odpady  produkovanými  při  výstavbě

bytového domu….“ - patrně kopírovaný text.
● str. 90 a 91 – jaký je nutně potřebný dosah rypadla? Proč není znázorněno?
● str. 96 – jak je prokázána vhodnost uvedeného čerpadla?
● str. 100 a 102 – postrádám konkrétní legendu břemen – je uveden pouze dosah/výška

– kde je hmotnost břemen? Jaká obecně posuzujeme břemena a podmínky u jeřábů?
● str.  105  –  postrádám  posouzení  břemen  skládaných  uvedenou  manipulační

rukou.
● str. 116, 117 – postrádám podrobnější výčet materiálu.
● str. 119 – kde ve výkrese ZS uvidíme zmíněné skladovací plochy pro prvky

fasády?
● str. 120 – jaké bude najednou skladované množství materiálu?
● str.  125 -  „montáž  realizovaná  z  nůžkové plošiny“  -  kde  ve strojní  sestavě

máme nůžkové plošiny?
● str.  127  –  bod  7.2  -  „oplechování  výplní  otvorů  a  soklů  předem“  -  které

oplechování jsou konkrétně myšlena? Je to proveditelné?

2)  Diplomant prokázal schopnost samostatného řešení stavebně-technologických problémů spojených
s realizací stavebního díla a po stránce obsahové i odborné hodnotím práci jako zpracovanou dostatečně.
Diplomant prokázal schopnosti a znalosti na úrovni odpovídající jeho stupni vzdělání.

3) Diplomant předložil DP v rozsahu, který byl stanoven zadáním a přílohou zadání a všechny důležité
body  zadání  splnil  -  tím  také  prokázal  své  odborné  znalosti  a  míru  splnění  zadání  považuji
za odpovídající. Vytknul bych však menší rozsah práce – některé díly zadání měly být zpracovány lépe
a především pro celý rozsah stavby, ne jen pro jednu etapu. Některé části také nebyly zpracovány
dostatečně  podrobně  nebo  dle  obecných  pravidel  pro dané přílohy – např.  studie  hlavních etap.
V některých částech bych také doporučil zpracování pro celou stavbu, ne pouze pro její část - např.
zařízení staveniště rozfázovat dle etap výstavby. Student prokázal, že má vědomosti a předpoklady
pro řešení úloh na dané úrovni obtížnosti a s výhradami doporučuji práci k obhajobě  při  státních
závěrečných zkouškách.



4) Z hlediska technického se diplomant držel soudobých běžných technologií ve výstavbě, použil běžné
strojní zařízení a materiály a k tomuto bodu nemám výhrady.

5) Pro zpracování diplomové práce dle mého názoru byly použity platné zákony, vyhlášky a normy -
student se řídil platnou legislativou České republiky. V některých částech jsou však použity zastaralé
vyhlášky nebo vyhlášky bez uvedení pozměňujících novel, které by student měl znát a měly by být
respektovány.

6) Formální, grafická a stylistická úroveň předložené práce odpovídá vzdělání a zvyklostem studenta,
v tomto bodu nemám větších výhrad ke zpracování. Formátování textu by však mělo  být věnováno více
pozornosti.

Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce
ji hodnotím známkou dle ECTS:

Klasifikační stupeň ECTS: D/2,5

V Brně dne 24. 1. 2016 ...................................................
Podpis

Klasifikační stupnice
Klas. stupeň ECTS A B C D E F

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4


