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Diplomová práce Bc. Davida Dobiáše byla zadína na téma,,Výstavba tiskárny v Zašové -

stavebně technologický proj ekt".

Úkolem pro autora práce bylo vyhotovit stavebně technologickou přípravu z pohledu

dodavatele stavby, pto fáze předvýrobní a výobní přípravy.

Práce je tvořena dvěma samostatnými částmi (textová a přílohové části), které jsou

propojeny v jeden neoddělitelný celek, vše v souladu s přísnými směrnicemi rektora školy a

děkana fakulty na VŠKP.

První část tvoří tzv. kaižní vazba, ve které jsou textově obsažené všechny relevantní

náležitosti diplomovó práce. V této části se altor zabýval komplexní stavebně technologickou

zptávou, ve které popsal obecnou charakteristiku stavby, tedy identifikační údaje stavby i
jejich účastníků, všeobecný popis objektu, objemové ukazatele, rozdělení stavby na stavební

objekty, konstrukční řešení hlavního stavebního objektu. Tyto části jsou převažně převzaty

z podkladů, které jsou písemně se souhlasem autora zapůjčeny zpracovateh VŠKP. Ve své

práci dále Bc. Dobiáš stručně popisuje kapitoly, kterými se v dalších částech práce věnuje

obsáhleji, ať jlž ve vlastním textovém nebo přílohovém zpracováni, a které jsou jeho vlastní

tvorbou. V těchto následujících kapitolách či podkapitolách knižni vazby diplomové práce

autor řeší širší dopravní vztahy pro odvoz vytěžené zerniny, návozy zdících materiálů,

betonové směsi, prefabrikovaných prvků včetně určení zájmových bodů a jejich posouzení.

Podkapitolou této části je řešení nadrozměrné dopravy právě pro prefabrikované prvky včetně

vloženého vzoru žádosti o povolení k přepravě nadrozměmé dopravy s vysvětlením tohoto

pojmu. Další obsáhlou kapitolou je studie realizace hlavních technologických etap stavebního

objektu SO 01 s příslušnými kapitolami zabývajícich se pracovními postupy dílčích

technologických procesů. Součástí knižní vazbyje i řešení zařizení staveniště včetně návrhu

technického řešení rozvodů a spotřeb staveništních médií, dále popis objektů zaŤízení

staveniště a dopravní přechodné ztaěeni v rámci uvažovaného staveniště. Dobře

propracovanou kapitolou je náwh stavebních strojů a mechanizace pro provedení této akce

s detailním vysvětlením navňených strojů a s uvedením jejich časového využiti. Dalšími

kapitolami v rámci uvažované realizace díla je technologický předpis pro provedení podlahy

z drátkobetonu a k ní přidružené kapitoly, které se týkají kontrolního a zkušebního plánu a

bezpečnostních opatření, právě pro provádění drátkobetonové podlahy. Závěreěné kapitoly

řeší environmentální aspekty realizovaného díla a návrh smlouvy o dílo pro provedení stavby.

V přílohové části jsou výkresově řešeny širší dopravní vztahy pro odvoz suti a zeminy ze

stavby anávozy relevantních materiálů, dále pak situace zaŤízeni staveniště pro etapu zemni

práce, hrubou stavbu a dokončovací práce, ekonomicko - časové modely zpracované

v progfamech Build Power, resp. Contec (propočet stavby dle THU, rozpočet stavebního

objektu, časový a finanční plán stavby, časový plán objektu SO 01, limitky zdrojů, plán



zajištění materiálových zdrojů na vybraný časový horizont, histogram nasazeni pracovníků),

vše na velmi solidní úrovni. Dalšími přílohoqými částmi jsou situace dopravních vztahů
v okolí staveniště, včetně rozmístění přechodného dopravního značení a pŇkazy zvedaciho

mechanizmu.

Diplomová práce, jako celek je zpracována logicky, přehledně a splňuje požadavky na

vŠrp.

Bc. David Dobiáš přistupoval k plnění svých povinností po celou dobu rozvážně a bez

važnějších komplikací. Málokdy nastala situace, u které sjejím vyřešením váhal, spíše

pŤicházel s návrhy řešení, o kterých se se firnou přišel poradit, prodiskutovat a přesvědčit mne

o jejich vhodnosti. Jedná se sice o tiššího studenta, svá řešení má však dobře promyšlená a
jsou i v komplexním řešení v píevážné většině správná.

Zadáni, které jsem vytýčil na počátku zpracováni diplomové práce, student naplnil.

Tuto práci hodnotím jako velmi pěknou i kvalitně zpracovanou a to jak po stránce věcné,

tak i po stránce formální.

Vzhledem k těmto skutečnostem hodnotím diplomovou práci

Bc. Davida Dobiáše
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