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Předložená diplomová práce byla zpracována na téma: 

„Stavebně technologický projekt polyfunkčního objektu v Rosicích“. 

Obsahově jsou v práci řešeny tyto části a přílohy – technická zpráva ke stavebně 
technologickému projektu, situace stavby se širšími vztahy vybraných dopravních tras, časový 
a finanční plán stavby – objektový, studie realizace hlavních technologických etap stavebního 
objektu, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, časový 
plán hrubé stavby hlavního stavebního objektu - podrobný časový harmonogram, plán zajištění 
materiálových zdrojů pro provedení bílé vany, technologický předpis pro provedení bilé vany, 
technologický předpis pro plochou střechu, kontrolní a zkušební plán kvality pro bílou vanu a 
plochou střechu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro vybrané etapy a v rámci části jiné 
zadaní pak položkový rozpočet hrubé stavby, manuál pro užíváni stavby a porovnání 
povlakových hydroizolací s bílou vanou. 

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 7 a 8 – z propočtu dle THU vychází cena cca 139 mil. Kč, z položkového rozpočtu 
cca 67,8 mil. Kč. Kde vznikl takto velký rozdíl cen? 

• příloha 8 – postrádám podepření dlouhých a plochých překladů. 
• příloha 8 – proč je tento rozpočet zpracován pouze pro hrubou stavbu? 
• harmonogram – jak budou zajištěny technologické spáry v případě několikadenních betonáží 

stropů? 
o oplechování atiky je s rezervou, čili nenavazuje v kritické cestě na montáž PVC folie. 

Jak je tato folie tedy zakončena u atiky?  
o násyp z kačírku je mimo kritickou cestu – lze ho tedy uvažovat pouze jako vizuální 

prvek? Nebo má stabilizační funkci vůči folii? 
• příloha 13 a 14 – stavební zákon 183/2006 má novelu č. 350/2012. 

o připravenost staveniště lze u všech zahrnutých prvků a objektů kontrolovat pouze 
vizuálně? 

o proč jsou jako odpovědné osoby u kontroly strojů uvedení stavbyvedoucí, mistr 
a koordinátor bezpečnosti? 

o u kontroly výztuží postrádám jednu zásadní osobu. 
o kdo je technický dozor investora? Jaká legislativa uvádí tento název? 
o spády atiky určuje pouze TP? Jak vizuálně zkontrolujete hodnoty spádů? 

• výk. č. 2 – ZS pro HSV – jak budete na povrchu z panelů jímat vodu? 
o jak byla určena velikost skládky M? Nehrozí poškození IS sítí pod touto skládkou? 

 



o u jeřábu by bylo vhodné zákresem rozlišit obrys věže a obrys základového kříže. 
o v jaké hloubce jsou vedeny sítě ve vjezdu na staveniště? Je dostatečná ochrana nad nimi 

položenými panely? 
o komunikace je zpevněna štěrkopískem? Proč? Na části budou v budoucnu 

jen zatravňovací tvárnice. 
• výk. č. 3 – ZS pro dokončovací práce - komunikace je zpevněna štěrkopískem? Proč? Na části 

budou v budoucnu jen zatravňovací tvárnice. 
o pro jaké hmoty budou určeny sila? Jakým způsobem bude hmota ze sila odebírána? 
o jak byla určena velikost skládky M pro tuto etapu? Nehrozí poškození IS sítí pod touto 

skládkou? 
• výk. č.5 – tyto detaily by dle mého názoru měly být provedeny ve větším měřítku pro možnost 

jejich zákresu s více detaily a přehlednost. 
• Zcela postrádám podrobnější posouzení jeřábu – údaje uvedené ve strojní sestavě byly získány 

kde? Odkud byly zjištěny potřebné vzdálenosti? V jaké fázi bude demontován jeřáb? Nebylo by 
vhodné jej použít i na dokončovací práce např. na střechách? 

Textová část: 

• str. 20 – navržena náhrada EPS 150S na místo EPS 100S – jaké parametry má nová izolace vůči 
původní? Nezměnil se součinitel U? 

• str. 28, 32, 35, 38, 43, 47 – jakou profesi má mít vedoucí čety? Stačí pouhé proškolení? 
• str. 36 – průběh etapy 6/2017 – 1/2018 – je vhodné plánovat betonáže na zimní období? 
• str. 39 – průběh etapy 9/2017 – 2/2018 – je vhodné plánovat zdící práce na zimní období? 
• str. 50 – tabulka odpadů je zpracována pro celou stavbu?  
• str. 58 – jakým nákladním automobilem bude dopravován rozložený jeřáb – např. díly ramene? 

Jaký poloměr zatáčení bude mít – viz. poloměry kritických míst poblíž stavby cca 8 a 10m.  
• str. 71 – postrádám podrobnější popis provádění podkladního betonu. Jaká bude tech. pauza? 
• str. 80 – jaký údaj nám dává Schmidtovo kladívko? 
• str. 82 – jakým způsobem bude likvidováno dřevo, použité na bednění po odbednění? 
• str. 97 – sekundární doprava – jak rozlišíme materiál, který musí p řijít do skladu a který má 

přijít na skládku?   
• str. 121 – v jaké hloubce je vedena přípojka elektřiny pro ZS? Co vedlo k jejímu umístění pod 

zem? 
• str. 131 – jaké jsou rozměry radlice dozeru? Jaké jsou jeho celkové rozměry? Jak bude dopraven 

na stavbu, když v posouzení dopravy není zmíněn?  
• str. 134 – jak bude na stavbu dopraven tento válec? 
• str. 207, 208, 209 – proč nejsou i tyto zdroje citovány dle normy pro citace? 

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. 
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.  

6) Formální, grafická a stylistická úroveň předložené práce odpovídá vzdělání a zvyklostem studenta, 
v tomto bodu nemám větších výhrad ke zpracování.  

 

 

 

 

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

 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 22. 1. 2017      ................................................... 

Podpis 
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