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 Student David Dobiáš měl za úkol zpracovat diplomovou práci na téma: 

 „Výstavba tiskárny v Zašové – stavebně technologický projekt“. 

 

Práce je zaměřena na problematiku realizace administrativní budovy a výrobní haly v 

průmyslové zástavbě. Ve své práci student zpracoval technickou zprávu, koordinační situaci 

stavby se širšími vztahy dopravních tras, propočet stavby dle THU, objektový časový a 

finanční plán stavby, studii realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, 

návrh hlavních strojů a mechanizmů, technickou zprávu zařízení staveniště, situaci zařízení 

staveniště pro etapu zemních prací, hrubé stavy a dokončovacích prací. Dále se ve své práci 

zabýval plánem zajištění materiálových zdrojů pro stavební objekt SO 01, časovým plánem 

stavebního objektu SO 01, technologickým předpisempro provádění podlah z drátkobetonu, 

kontrolním a zkušebním plánem kvality pro provádění podlah z drátkobetonu. 

 

1) Po prostudování diplomové práce vypracované na téma „Výstavba tiskárny v Zašové – 

stavebně technologický projekt“ mám tyto připomínky: 

3. Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu SO01: 

- v části 3.6.1.1 z popsaného postupu zdění není zřejmé, při jaké výšce zdění bude 

použito lešení a kdy budou umísťovány překlady,  

- v části 3.6.1.5 Jakost a kontrola prácí - u svislých konstrukcí nejsou vypsány 

kvalitativní požadavky vyžadované normou, jaké jsou tedy tyto normové požadavky 

pro jednotlivé části svislých konstrukcí, 

- v části 3.6.2.6  Výkaz výměr pro vodorovné konstrukce jsou vypsány jen stropní 

panely, není zde vypsána zálivková malta, výztuž vkládaná mezi panely, ani výztuž 

a beton pro věnce, 

- z části 3.7.1.3 stroje a pomůcky pro provedení vnější tepelné izolace není zcela 

zřejmé, jaké pracovní pomůcky budou použity při provádění vnější tepelné izolace 

obvodové konstrukce ve druhém nadzemním podlaží, 

- v části 3.7.1.5 Jakost a kontrola prací provedení vnější tepelné izolace není popsán 

požadavek na geometrickou přesnost finální omítky, jaký je tedy normový 

požadavek na rovinnost povrchu finální omítky. 

4. Technická zpráva zařízení staveniště: 

- v technické zprávě není popsáno osvětlení zařízení staveniště, při výpočtu elektro 

přípojky pro potřeby staveniště je ve výpočtu zahrnuto, bude tedy použito osvětlení 

zařízení staveniště či nikoli, 

6. Technologický předpis pro provedení podlahy z drátkobetonu: 

- z technologického postupu provádění hydroizolace není zřejmé, zda je tento proces 

omezen klimatickými podmínkami, 

Výkresy zařízení staveniště: 

- B. 2 - Situace zařízení staveniště pro technologickou etapu zemních prací 

- z výkresu není zřejmá délka oplocení staveniště a s tím související umístění 

vjezdové a výjezdové brány, 



- z výkresu není zřejmé, jaké jsou poloměry otáčení při vjezdu a výjezdu ze 

staveniště, 

- z výkresu není zřejmé umístění skladovacích kontejnerů ani buňky sloužící jako 

šatna a kancelář stavbyvedoucího 

- B. 3 - Situace zařízení staveniště pro technologickou etapu hrubé stavby – v výkresu 

nejsou zakótovány pozice jeřábu v rámci stavby  

- z výkresu není patrné umístění osvětlení zařízení staveniště  

Situace dopravních vztahů v okolí staveniště: 

- z výkresu není zřejmé v jaké vzdálenosti a jaké dopravní značky budou dočasně 

instalovány při realizaci stavby 

 

2) Student prokázal velmi dobré schopnosti řešení stavebně - technologických  problémů 

spojených 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 

 

 

 

 

V Brně dne            17.1.2017  
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