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Diplomová práce Bc. Davida Vochyána byla zadána na téma ,,Administrativní budova
ESKO-T, stavebně technologický proj ekt".

Úkolem autora práce bylo vyhotovit stavebně technologickou příprar,u z pohledu
dodavatele stavby, pro fáze předvýrobní a částečně i vý,robní přípravy.

Práce je tvořena dvěma samostatnými částmi (textová a přílohová), které jsou propojeny v
jeden neoddělitelný celek, vše v souladu s platnlfoni směrnicemi rektora školy a děkana
fakulty na VŠKP.

První část tvoří tzv. knižni vazba, ve které jsou textově obsažené všechny relevantní
náležitosti diplomové práce. V této části se autor zabýval komplexní stavebně technologickou
zprávou, ve které popsal obecnou charakteristiku stavby, dále pak stavebně - architektonické
řešení stavby, účastníky výstavbového procesu, resp. provozovatele díla a autora projektové

dokumentace a rovněž rozdělení stavby na stavební objekty. Tyto části jsou vesměs převzaty
z podkladů, které měl autor k dispozici a které nejsou jeho vlastní tvorbou. V dalších částech

této knlžni vazby je však již vlastní řešení autora práce, které je obsáhlé a po stránce věcné i
formální dobře zptacované. Bc. Vochyán vjednotlivých kapitolách řeší problematiku
vybudováni a ptovoz objektů zařizeni staveniště, zejména kontejnerových buněk a jejich

technických parametru. Dále zde řeší potřebu staveništních energií (vody a elektrické energie)
pro provoz zaŤizeni staveniště a souvisejících zaíizení pro staveništní vlfrobu a zpracováti
materiálů, resp. pro jejich staveništní dopravu. Podrobně je řešen přehled hlavních strojů a
mechanizace pro potřeby staveništní výroby včetně jejich předpokládaného časového využití.
Další kapitolu tvoří technologický předpis pro provedení železobetonové monolitické
konstrukce, který je aplikovatelným návodem pro vlastní realizaci této technologické etapy.

Další částí, rovnéž dobře zpracovanou, je řešení mimostaveništní dopravy, která v mnohém

ekonomicky, ale hlavně dopravně technicky ovlivňuje časově i věcně postup výstavby
v praxi. Zde jsou především vytipovány a dáIe řešeny tzv. ,,zájmové bodý', které je nutné
prozkoumat, abychom byli schopni zásobovat stavbu všemi relevantními zdroji, které kladou
nároky na svoje rozměrové parametry či hmotnosti. V dalších kapitolách této práce je řešena
problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, možná až příliš obsáhle pro tuto akci,
dále environmentální aspekty výstavby a jejich dopad do zátěže okolí odpady, vibracemi,
hlukem a prachem. Poslední kapitolou této části práce je kvalitativní pohled na provádění
monolitické železobetonové konstrukce formou kontrolního a zkušebního plánu.

V přílohové části jsou výkresově řešeny širší dopravní vztahy včetně přechodného

dopravního značení, posouzení zvedacího mechanizmu a čerpadla betonové směsi, zaŤizení

staveniště pro etapy hfubé vrchní stavby a dokončovacích prací. Dále jsou v přílohové části

řešeny výstupy, jako je položkový rozpočet včetně výkazu výněr, navazující limitky
materiálů, strojů a pracovníků, vše zpracováno v programu Build Power, a propočet stavby



dle THU, časový plán pro hrubou vrchní stavbu zpracovaný v programu Microsoft Project,

měsíční histogram nasazení pracovníků a harmonogram celé stavby dle jednotlivých

stavebních objektů. V poslední pŤí|oze je řešeno porovnání dvou alternativ Provedení

betotáže a to pomocí bádie na beton a čerpadla betonové směsi,

Diplomová práce je zpracována pěkně, logicky, přehledně a rovnéž splňuje požadavky na

vŠKp.

Bc. vochyán přistupoval k plnění svých povinností po celou dobu rozvážné a bez

vážnějších komplikací. pokud byl v některých časových horizontech píi zpracování své

diplomové práce vžůtavý,tak po drobné konzultaci se mnou, jako s vedoucím této Práce, vŽdY

dotáhl vlastní řešení do zdárného konce.

Jedná se o přemýšlivého, vzdělaného a klidného studenta, který si dokiňe dobře PromYslet,

co a v jakém časovém horizontu potřebuje vyřešit. Občas je však trochu na Škodu, Že neni

student Bc. David Vochyán více operativní a agresivnějŠÍ při rozhodování se o moŽných

alternativách řešení a obhajobě těchto navržených řešenÍ. V budoucnu bude v Praxi totiŽ

muset častokrát tvrdě prosazovat a obhajovat svá navržená řeŠenÍ, coŽ si vŠak mYslÍm, Že

s příchodem let praxe, dokáže úspěšně.

Zadáti,které jsem vytýčil na počátku zpracování diplomové ptáce, student zcela naPlnil.

Tuto práci hodnotím jako dobrou a kvalitně zpracovanou, jak po stránce věcné, tak i Po

stránce formální.

vzhledem k těmto skutečnostem hodnotím diplomovou práci

Bc. Davida Vochyána
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