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Předložená diplomová práce řeší projekt řešení „Víceúčelové sportovní středisko- stavebně 
technologický projekt“.  
Obsahově se v práci jedná především o zpracování technické zprávy, situaci širších vztahů, 
časový a finanční plán celé stavby, výkres zařízení staveniště, podrobný časový plán objektu 
SO 01-2, bilanci pracovníků SO 01-2, technologický předpis pro provedení vazníkoví střechy, 
KZP pro vazníkovou střechu. 
Dále bylo řešeno- položkový rozečet pro SO 01-2, energetický štítek celé stavby. 
 
 

1) Práci na téma „Víceúčelové sportovní středisko- stavebně technologický projekt“ 
příprava stavby jsem prostudovala a mám k ní tyto připomínky:  

 
Připomínky: 
 

 
- Postrádám výpočet množství odpadů vzniknutých při výstavbě? 

 
- Jak byla stanovena doba provádění jedn. činností u časového a finančního plánu? 
 
- Z jakého důvodu nejsou uvažovány VRN? 

 
- Jak bude zabráněno znečištění přilehlých komunikací od dopravních prostředků 

vyjíždějících ze staveniště?  
 

- Jakým způsobem byla stanovena velikost staveništních skládek? 
 
- Jakým způsobem bude zajištěno odvodnění staveništních skládek? 
 
- Jak bude zabráněno poškození staveništních přípojek? 
 
- Postrádám kótu poloměru zatáčky při vjezdu 
 
- Jak bude věžový jeřáb po ukončení výstavby z prostoru staveniště odvezen? 

 
- Jak bude zabráněno kontaminaci půdy ropnými látkami? 
 
- Co a jak bude kontrolováno při dodávce dřevěných prvků? 
 
- Za jakých podmínek je povoleno na staveništi couvat s NA? 

 
 
 
2) Student prokázal schopnost samostatného řešení stavebně-technologických problémů 
spojených s realizací stavebního díla a po stránce obsahové i odborné hodnotím práci kladně, 



bakalář zpracováním této práce prokázal schopnosti a znalosti odpovídající jeho stupni 
vzdělání.  
 
3) Student prokázal své odborné znalosti a míru splnění zadání DP považuji za dostatečnou – 
odpovídá zaměření studenta a plní všechny body zadání dle předpokladů na studenta a jeho 
stupně vzdělání kladených. 
 
4) Z hlediska technického se bakalář držel soudobých moderních technologií ve výstavbě, 
použil moderních strojních zařízení a materiálů a k tomuto bodu nemám žádné výhrady.  
 
5) Pro zpracování DP dle mého názoru byly použity platné zákony, vyhlášky a normy, z mého 
pohledu nelze po této stránce práci nic vytknout. 
 
6) Formální úroveň odpovídá vzdělání a zvyklostem studenta, v tomto bodu nemám větších 
výhrad ke zpracování, pouze bych doporučila s časovým odstupem přečíst texty kvůli 
občasným textovým a stylistickým chybám. 
 
7) Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce ji 
hodnotím známkou dle ECTS: 
 
 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2 
     
 

        …………………………………… 
V Brně dne 21.1.2017          Podpis  
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