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 Student Jiří Patloka měl za úkol zpracovat diplomovou práci na téma: 

 „Stavebně technologický projekt přístavby administrativně výrobního objektu v 

Kroměříži“. 

 

Práce je zaměřena na problematiku realizace administrativně výrobního objektu v 

průmyslové zástavbě. Ve své práci student zpracoval Technickou zprávu ke stavebně 

technologickému projektu, situaci stavby se širšími vztahy vybraných dopravních tras, 

objektový časový a finanční plán, studii realizace hlavních technologických etap, projekt 

zařízení staveniště. Dále ve své práci vypracoval návrh hlavních stavebních strojů a 

mechanizmů, časový plán hlavního stavebního objektu, technologické předpisy pro 

technologickou etapu zastřešení, kontrolní a zkušební plán pro technologickou etapu 

zastřešení, a bezpečnost a ochranu zdraví u vybraných stavebních procesů 

 

1) Po prostudování diplomové práce vypracované na téma „Stavebně technologický projekt 

přístavby administrativně výrobního objektu v Kroměříži“ mám tyto připomínky: 

5. Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu: 

- 5.3 Základové konstrukce: 

- z části jakost není zřejmé, jak bude zkoušena betonová směs před betonáží,  

- z části jakost není zřejmé, jaké kvalitativní požadavky budou kontrolované u 

provedených základových konstrukcí, 

- 5.4.3.2.1 Zděné konstrukce - výkaz materiálu není úplný, nejsou v něm zahrnuty 

překlady a izolace proti zemní vlhkosti, 

- 5.4.3.2.3 Zděné konstrukce – jakost chybí popis a rozsah mezních odchylek při 

provádění zděných konstrukcí, 

- 5.4.3.3. Vodorovné monolitické železobetonové konstrukce v postupu není popsána 

maximální vzdálenost stojek bednění ani osová vzdálenost primárních a 

sekundárních nosníků bednění. 

Výkres zařízení staveniště P.04: 

- z výkresu není zřejmé, zda budu na ulici Hulínská, na kterou ústí výjezd ze 

staveniště, umístěny dopravní značky upozorňující na výjezd ze staveniště nebo 

upravující rychlost, 

- z výkresu není patrné, jak bude zajištěno osvětlení staveniště, 

- proč nejsou staveništní buňky umístěny podél oplocení, proč je navrženo toto 

umístění? 

 

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

spojeních 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:          A/1 

 

 

 

 

V Brně dne            17.1.2017  
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Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň 

ECTS 
A B C D E F 

Číselná 

klasifikace 
1 1,5 2 2,5 3 4 

 


