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 Student Štěpán Carbol měl za úkol zpracovat diplomovou práci na téma: 
 „Stavebně technologický projekt výrobní haly Massag v Bílovci“. 
 
Práce je zaměřena na problematiku realizace výrobní haly v průmyslové zástavbě. Ve své 
práci student zpracoval technickou zprávu řešeného objektu, řešení širších dopravních tras, 
studii realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, technologický předpis 
pro montáž ocelového skeletu, technologický předpis pro průmyslovou podlahu 
z drátkobetonu a technickou zprávu zařízení staveniště. Dále student ve své práci zpracoval 
Návrh stavebních strojů a mechanizmů, kontrolní a zkušební plán pro průmyslovou podlahu 
z drátkobetonu, časový a finanční plán stavby objektový.  
 
1) Po prostudování diplomové práce vypracované na téma „Stavebně technologický projekt 

výrobní haly Massag v Bílovci“ mám tyto připomínky: 
A. 2 Řešení širších vztahů dopravních tras:  
- u jednotlivých kritických bodů dopravy nejsou zakresleny poloměry otáčení, 
A. 3 Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu: 
- v bodě 1.1.2 Personální obsazení nejsou zřejmé kvalifikační požadavky na jednotlivé 

profese,  
- v bodě 1.2.4 Pracovní postup provádění základových pasů a patek není zřejmé, jaká je 

maximální výška pro ukládání betonové směsi aby nedošlo k jejímu rozmísení, 
- v části 3.8.4 pracovní postup provádění dlažby je zvolena pokládka dlaždic od středu 

místnosti, proč je volen tento postup. 
A. 4 Technologický předpis pro montáž ocelového skeletu: 
-  z technologického předpisu není zřejmé, odkud bude započato s montáží sloupů a zda 

nejprve budou osazeny všechny sloupy a následně budou osazovány vazníky, nebo 
bude tato činnost prováděna pojednotlivých lodích, 

A. 5 Technologický předpis pro provádění drátkobetonové podlahy: 
- na základě čeho byl zvolen směr a potup betonáže tak, jak je to znázorněno na výkrese 

zařízení staveniště - drátkobet. podlaha č. B.5. 
A. 7 návrh hlavních stavebních strojů a mechanizmů: 
- není u staveništního čerpadla na beton zkreslen jeho pracovní dosah, není tedy možné 

posoudit vhodnost navrženého mechanizmu, 
B. 9 Časový harmonogram hlavního stavebního objektu: 
- v harmonogramu nemají všechny činnosti vazbu na svůj začátek a svůj konec 
- z jakého důvodu je osazování vrat jako jedna z posledních činností. 
Výkresy zařízení staveniště: 
B.5 zařízení staveniště – drátkobet. podlaha  
- jakým způsobem budou zajištěny inženýrské sítě pro potřeby zařízení staveniště které, 

leží v trase staveništní komunikace, 
- z výkresu není patrné, umístění osvětlení zařízení staveniště. 

 



2) Student prokázal velmi dobré schopnosti řešení stavebně - technologických  problémů 
spojeních s realizací stavebního díla. Diplomant zpracováním této práce prokázal velmi 
dobré znalosti a schopnosti odpovídající jeho stupni vzdělání.  
 
3) Student prokázal své velmi odborné znalosti a míru splnění zadání DP považuji za velmi 
dobrou – odpovídá zaměření studenta a plní všechny body zadání dle předpokladů na 
studenta jeho stupně vzdělání kladených. 
 
4) Při své práci student použil soudobých moderních technologií výstavby a použil moderní 
strojní zařízení. 
 
5) Při vypracování diplomové práce byly použity platné normy, zákony a vyhlášky. 

 
6) Formální úroveň práce je velmi dobrá. Celkově se jedná o zdařilou práci, svým rozsahem 
a kvalitou splňuje požadavky kladené zadáním diplomové práce. 
 
7) Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce ji 
hodnotím známkou dle ECTS: 
 
Klasifikační stupeň ECTS:          B/1,5 
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klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


