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Předložená diplomová práce se zabývá zpracováním stavebně technologického projektu pro 
stavbu polyfunkčního domu v Brně  - Černovicích. 
 
Práce je zpracována v rozsahu dle zadání a je rozdělena do tematických kapitol. Formální 
hledisko výstavby polyfunkčního domu je řešeno v kapitolách technická zpráva, technická 
zpráva zařízení staveniště a řešení širších vztahů dopravních tras. Technické zprávy jsou 
doplněny detailně zpracovaným technologickým předpisem pro provádění vrtaných pilot CFA 
technologií. Závěr práce je věnován návrhu strojní sestavy pro celý proces výstavby, zprávě 
BOZP nebo kontrolnímu a zkušebnímu plánům. Součástí práce je i časový plán a položkový 
rozpočet.  
 
Diplomovou práci jsem důkladně prostudovala a mám k ní několik připomínek, které 
doporučuji objasnit při obhajobě diplomové práce. 

Textová část: 
1. V kapitole Betonáž drátkobetonové desky na str. 39 je uvedena nedostatečná specifikace 

použitého betonu, dále není uveden žádný vsyp, opravdu už povrch nebude nijak 
upravován? 

Přílohová část: 
2. Výkres č. B.1 – Z jakého důvodu bylo navrženo zpevnění celé plochy staveniště 

recyklátem, opravdu je nezbytné zpevňovat celou plochu? Červené šipky značí vjezd do 
‚stavební jámy‘? Proč byla navržena staveništní komunikace o šířce 6 m, není to příliš? 

3. Časový plán – je vhodné současně provádět vnější kontaktní zateplení objektu a vnitřní 
omítky a podlahy? 

  
Bakalář Ondřej Kondáš 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 závažné 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 bakalář k 
vypracování této práce přistupoval zodpovědně.  



S ohledem na rozsah a zpracování výkresové i textové části předložené dokumentace 
hodnotím diplomovou práci bakaláře Ondřeje KONDÁŠE známkou: 
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