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Předložená diplomová práce byla zpracována na téma: 

„Stavebně technologický projekt administratívnej budovy v Šumperku“. 

Obsahově jsou v práci řešeny tyto části a přílohy – Technická zpráva ke stavebně 
technologickému projektu, studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, 
projekt zařízení staveniště - výkresová dokumentace, časový plán budování a likvidace objektů ZS, 
ekonomické vyhodnocení nákladů na ZS, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů - 
dimenzování, umístění, doprava na staveniště, montáž, dosahy, časové nasazení, zdroj a odběr 
energie, bezpečnostní opatření, koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, časový 
a finanční plán stavby – objektový, časový plán hlavního stavebního objektu - technologický 
normál a časový harmonogram, plán zajištěni materiálových zdrojů pro hrubou stavbu hlavního 
objektu, technologický předpis pro monolitickou konstrukci vrchní stavby, kontrolní a zkušební 
plán kvality pro monolitickou konstrukcí vrchní stavby, bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro 
monolitickou konstrukci vrchní stavby a v rámci jiných zadání pak položkový rozpočet pro hrubou 
stavbu administrativní budovy a plán údržby pro administrativní budovu. 

Výslednou formou zpracování DP je textová část – kniha - se zmíněnými texty a dále výkresová 
část, obsahující uvedenou výkresovou dokumentaci k řešeným částem. Podkladem k řešení DP byla 
projektová dokumentace, poskytnutá studentovi pro studijní účely realizační firmou. 
1) Předloženou práci diplomanta jsem prostudoval a mám k ní tyto připomínky:  

Přílohová část: 

• výk. 1.1 – bylo by vhodné názorněji určit hranici stavebního pozemku. 
o umístění a délku chrániček přípojek by bylo vhodné naznačit. 

• výk. 3.2 – u dočasného záběru by bylo vhodné uvést čas/datumy. 
o vjezd a výjezd by měl být naznačen a zakreslen. 

• výk. 3.1 – výk. ZS – pouze jeden výkres – toto zařízení staveniště bude v této konkrétní podobě 
používáno po celou dobu výstavby? 

o postrádám kompletní legendu šraf. 
o co znamená u jeřábu zakázaný prostor? Je nutné jej značit také u čerpadla – hrozí stejné riziko? 
o jakou výšku má deponie ornice? 
o jak je vedena el. přípojka ZS? 
o nehrozí poškození prvků nových IS sítí objektu staveništním provozem? 
o jak je legislativně upraveno odstokování mytí automobilů do vsakovací jámy? Jak 

budete jímat tuto odpadní vodu, když plocha je pouze zpevněna recyklátem? 
o jaký povrch má plocha č. 6 – rezervní sklad materiálu? Jak byla stanovena velikost? 

• výk. 3.1 – Schéma části stropního bednění – jaká část stropní konstrukce je bedněna? Proč ne 
celé patro nebo alespoň kompletní polovina půdorysu?! 

o jakým způsobem budou zajištěny všechny volné okraje Vašeho bednění? 
o v místě sloupů jsou provedeny průvlaky? Pokud ano, proč není přiloženo bednění průvlaků? 
o v celém rozsahu tohoto schématu není zakreslen jediný prostup stropní konstrukcí, což 

dle půdorysů je špatně. Proč nejsou zakresleny? 



• příl. 12.1 – jak byly určeny cykly oprav? Např. u schodiště a nosné kce 90 let. Jakou životnost 
u celé stavby předpokládáte? 

o jaké životnosti materiálu udává výrobce u nášlapných vrstev podlah? 
o z čeho vychází, z jakých částek nebo hodnot, určení rozsahu oprav v %? 
o jaké dřevo se předpokládá na zábradlích teras, že uvádíte opravy po 10 letech? 
o jakou životnost materiálu uvádí výrobci materiálů (všech) u střešní konstrukce – 

kompletní skladby – předpokládaná oprava po 50 letech. 
• položkový rozpočet 11.1 – jak byly určeny náklady na ZS ve výši cca 685 000Kč? 

o ornice bude uložena na deponii nebo celé množství odvezeno? Rozpor výkresu ZS a 
pol. 6 – celé množství ornice odvezeno na skládku. 

o proč je podkladní vrstva z betonu C25/30 – pol. 26? 
o vnější zateplení je pouze ve vrstvách do základní vrstvy – co povrchová úprava mimo 

sokly? Co rozvody IS sítí?  
o rozpočet je koncipován zvláštně – nejedná se ani čistě o hrubou stavbu ani o kompletní 

stavbu včetně dokončovacích prací – proč? 
• příl. 4.1 – autodomíchávač a čerpadlo bet. směsi budou na přelomu 3/17 až 4/17 využity opravdu 

denně po dobu 6 týdnů? 
• výk. 7.1 – pauzy mezi betonážemi a odbedňováním vypadají velice podobně. Jak byla určena 

jejich délka u jednotlivých konstrukcí? 
o jak bude probíhat doprava materiálu do vyšších podlaží při budování hrubé nosné konstrukce, 

když v ZS není stavební výtah a schodiště z hlediska postupu prací mají značné časové rezervy? 
o ve svislých konstrukcích nemáte žádné rozvody? Pokud ano, kde jsou zakresleny, když 

položka 655 je popsána „v podlaze“ a jsou provedeny omítky? 
o s jakými položkami souvisí pol. 670 lešení do 30m? Pokud s fasádou, proč má jinak časové rezervy? 
o může být mezi tepelnou izolací a dokončením fasády časová prodleva? Tuto možnost 

udává Váš záznam pol. 700 a 710. 
o je reálné dokončovat ve stejný moment vnitřní obklady a malby? 

• Zcela postrádám podrobnější posouzení jeřábu – údaje uvedené ve strojní sestavě byly získány 
kde? Odkud byly zjištěny potřebné vzdálenosti?  

Textová část: 

• str. 17 - 23 – dle jaké legislativy byla napsána tato část technické zprávy? 
• str. 27 – bager – je toto technický výraz? 
• str. 27, 30,32,35, 37, 40, 43 – součástí popisu etapy ve studii by měla být i bezpečnost práce a 

časový sled etap – toto zde postrádám. 
• str. 31, 34, 36, 39, 42 – jakou profesi bude mít vedoucí čety? 
• str. 48 – je zmíněno případné použití panelů pod určitá místa – jak by se tato varianta projevila v ceně ZS? 

o je zmíněna skladovací plocha, ale pouze obecně. Postrádám konkrétní údaje o velikosti, 
povrchu a provedení. 

• str. 57 – jak bude zajištěno měření spotřeby vody? 
• str. 58-59 – tato tabulka obsahuje veškeré vzniklé odpady z výstavby? 
• str. 63-75 – návrh hlavních stavebních strojů – pro jakou etapu je tento „návrh“ zpracován? Pro 

celou stavbu či část? Navíc takto provedená příloha je pouze výčtem katalogových údajů – kde 
jsou návrhy strojů, využití v čase? 

• str. 77 – jaká doprava a nákladní automobily byly posuzovány pro tuto přílohu? Jaké mají 
poloměry zatáčení? 

• str. 88 – na základě jaké legislativy byla určena rychlost větru pro přerušení prací 10m/s? 
o upravuje legislativa pracovní dobu? Jakým způsobem, za jakých podmínek? 

• str. 93 - 97 – Kde jsou podrobnosti o zhotovení bednění? V popisu nevidím žádné konkrétní údaje o 
postupech pro Vaši stavbu – zvolené hodnoty krytí, rozteče stěn, velikosti bednících prvků, specifika pro 
jednotlivá podlaží apod.. Po jakých částech nebo vrstvách bude prováděna betonáž a hutnění stěn, sloupů?  

o výztuž v konstrukcích stropů přebírá stavební dozor – str. 96? 
o jakým způsobem se bude postupovat při betonáži schodišť? 

• str. 98 – jak bude zajištěno čištění bednění po použití? 



• str. 101-103 – je toto Vaše práce či převzatá část? 
o bod 2 – zák. 183/2006 má platnou novelu 350/2012. Stačí tuto kontrolu provést pouze vizuálně?  
o bod 3 – kdy bude probíhat kontrola čerstvého betonu? 
o co je výstupem mezioperační kontroly betonové směsi? 
o str. 107 – které hodnoty z obr. 51 jsou pro Vaši stavbu určující? 
o str. 108 – jaká je nutná pevnost pro odbednění? Jakou veličinu nám přímo udává 

Schmidtův tvrdoměr? 
• str. 149-152 – proč nejsou citace zpracovány dle normy? 

2) Diplomant prokázal schopnost samostatného řešení stavebně-technologických problémů spojených 
s realizací stavebního díla a po stránce obsahové i odborné hodnotím práci jako zpracovanou dostatečně. 
Diplomant prokázal schopnosti a znalosti na úrovni odpovídající jeho stupni vzdělání. 

3) Diplomant předložil DP v rozsahu, který byl stanoven zadáním a přílohou zadání a všechny podstatné 
body zadání víceméně splnil - prokázal tak své odborné znalosti a míru splnění zadání považuji 
za odpovídající a dostatečnou. Vytýkám však rozsah a podrobnost práce – některé díly zadání měly být 
zpracovány lépe a především pro celý rozsah stavby, ne jen pro jednu etapu. Některé části také nebyly 
zpracovány dostatečně podrobně nebo dle obecných pravidel pro dané přílohy – např. studie hlavních etap 
a technologický předpis, schéma bednění stropní konstrukce. V některých částech bych také doporučil 
zpracování pro celou stavbu, ne pouze pro její část - např. zařízení staveniště rozfázovat dle etap výstavby 
– jedna souhrnná varianta pro všechny etapy u tohoto objektu asi nebude reálná. Student prokázal, že má 
vědomosti a předpoklady pro řešení úloh na dané úrovni obtížnosti a s uvedenými výhradami doporučuji 
práci k obhajobě při státních závěrečných zkouškách. 

4) Z hlediska technického se diplomant držel soudobých běžných technologií ve výstavbě, použil běžné 
strojní zařízení a materiály a k tomuto bodu nemám výhrady. 

5) Pro zpracování diplomové práce dle mého názoru byly použity platné zákony, vyhlášky a normy - 
student se řídil platnou legislativou České republiky. V některých částech jsou však použity zastaralé 
vyhlášky nebo vyhlášky bez uvedení pozměňujících novel, které by student měl znát, a měly by být 
respektovány. 
6) Formální, grafická a stylistická úroveň předložené práce odpovídá vzdělání a zvyklostem studenta, 
v tomto bodu nemám větších výhrad ke zpracování.  
 

Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce ji 
hodnotím známkou dle ECTS: 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2,0 

 
 
V Brně dne 22. 1. 2017      ................................................... 
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