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Předložená diplomová práce byla zpracována na téma: 

„Stavebně technologický projekt Regionálního centra pokročilých technologií 
a materiálů v Olomouci“. 

Obsahově jsou v práci řešeny tyto části a přílohy – Technická zpráva ke stavebně 
technologickému projektu včetně studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, 
koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras a dopravním značením, časový a finanční 
plán stavby — objektový, řešení organizace výstavby včetně výkresů zařízení staveniště a technické 
zprávy zařízeni staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, časový plán hlavního 
stavebního objektu - technologický normál a časový harmonogram, bilance hlavních zdrojů pro 
výstavbu hlavního objektu - nasazení pracovníků a strojů, bilance materiálových zdrojů pro hrubou 
stavbu hlavního stavebního objektu, technologický předpis pro CFA piloty včetně KZP pro CFA 
piloty, a v rámci jiných zadání položkový rozpočet pro hrubou stavbu hlavního stavebního objektu 
a část Bezpečnost práce pro prováděni monolitické ŽB konstrukce. 

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 studentce pro studijní účely realizační firmou. 

1) Předloženou práci diplomantky jsem prostudoval a mám k ní tyto připomínky:  

Přílohová část: 

• výk. P1 – postrádám výškopis. 
• př. P6 – využití čerpadla S 39 a domíchávače se předpokládá nepřetržitě v uvedených 

intervalech? 
• výk. P7 – postrádám kompletní kotování – rozměrové i polohové. 

o jaká bude výška skladované zeminy na deponii? 
o postrádám vrstevnice – jak je pozemek svahován? 
o od buněk směrem ke komunikaci je naznačen svah – jaký má sklon? Bude nutná jeho 

úprava pro přechod pracovníků na komunikaci? 
o dvouúrovňové buňky nemají zaznačeny dveře – bylo by vhodné je doplnit. 
o které z červeně vyznačených IS sítí a šachet již v této fázi budou hotovy? Nehrozí jejich 

poškození staveništním provozem? Jak budou výškově umístěny vpusti značené uvnitř 
vnitrostaveništní komunikace? 

o jaký povrch má skládka SA? 
• výk. P8 - postrádám kompletní kotování – rozměrové i polohové, především u poloh strojů – 

určení pozice pro posouzení jejich dosahů. 
o jaký povrch má skládka Sk a jak byla určena její velikost? 
o jaký povrch má plocha Mb, určená pro mytí bednění? Jak zde bude jímána odpadní voda? 
o jak je zpevněna plocha pro míchací centrum? Jak byla určena tato velikost? Postrádám 

zákres způsobu napojení na vodu a el. energii – odkud budou získány. 
• Postrádám výkres zařízení staveniště pro dokončovací práce – jakým způsobem by se změnilo 

ZS s nárůstem pracovníků pro dokončovací práce? 



• KZP pro CFA piloty – v bodě 2 zmíněno svahování jámy – v ZS pro zakládání stavby 
ale svahování zakresleno není – co je správně? 

o bod 13 – lze kontrolovat tuto položku pouze vizuálně? 
• Proč je položkový rozpočet P12 zpracován pouze pro hrubou stavbu? 

o v rozpočtu je použito i plochých překladů 11,5 a 14,5 – bylo kalkulováno 
i s podepřením před dozděním? 

o jak byly určeny náklady na ZS?  
• Harmonogram – jaká je tech. pauza po betonáži pilot před prováděním navazujících konstrukcí? 

o při jaké vlhkosti podkladu lze provádět navrženou HI na základovou desku? 
o ŽB stěny a sloupy 2NP navazují ihned na ŽB strop 1.NP. Jaká je zde tech. pauza mezi 

činnostmi? Dtto 2+3NP a 3+4NP. 
o mezi zámečnickými pracemi a pracemi na vzduchotechnice a rozvodech tech. plynu 

nevidím vazbu – nebudou nutné pro tyto rozvody zámečnické prvky?  

Textová část: 

• str. 23 – je zmíněno, že území je součástí záplavového území. Byly na výstavbu kladeny zvýšené 
podmínky z hlediska tohoto faktu? 

• str. 38-55 – u jednotlivých etap postrádám časové určení a grafické schémata postupu prací. 
Součástí studie nejsou dokončovací práce a rozvody IS – proč? 

• str. 62-68 – poloměry zatáček a kritických míst jsou zmíněny - s jakou hodnotou 
u dopravovaného objektu je ale budete posuzovat? 

• str. 76 – jaký povrch budou vyžadovat skladovací plochy pro uvedené materiály? 
• str. 77 – co budeme dělat, dojde-li k zavodnění nebo rozbahnění pilotovací plochy? Co lze 

považovat za příznivé klimatické podmínky? 
• str. 80 – „Betonuje se příslušným tlakem.“ Jaký tlak se předpokládá, případně kdo jej určí? 
• str. 81 – jak si lze představit „zasouvání armokoše tlakem vhodnou lžící rypadlo-nakladače“? 
• str. 85 – součástí předpisu nejsou citace – bylo by vhodné uvést alespoň odkaz na jejich souhrn. 
• str. 89 – 110 – jaký je nutný dosah rypadla? Jak bude na stavbu dopraven válec a dozer? Jaký 

čerpací dosah má čerpadlo SP 750? Jaké břemeno budu rozhodující pro ruku PK 72002? 
V křivce S 39 X chybí znázornění rozhodujícího bodu. 

• str. 125 – které z uvedených DN potrubí tedy vyhovuje – označte. 
• str. 137 – jaká z výpočtu vychází max. odchylka pilotovací úrovně? 
• str. 140 – jaké hodnoty za zkoušek sednutím kužele a rozlitím očekáváme jako vyhovující? 
• str. 143 – proč je jako novela stavebního zákona uveden zákon 264/2016? Víte, o jaký zákon 

se jedná? Jaké číslo má novela stavebního zákona? 
• citace zdrojů – proč nejsou citace zpracovány dle normy? 

2) Diplomantka prokázala schopnost samostatného řešení stavebně-technologických problémů spojených 
s realizací stavebního díla a po stránce obsahové i odborné hodnotím práci jako zpracovanou velmi dobře. 
Diplomantka prokázala schopnosti a znalosti na úrovni odpovídající jejímu stupni vzdělání. 

3) Diplomantka předložila DP v rozsahu, který byl stanoven zadáním a přílohou zadání a všechny body 
zadání splnila - tím také prokázala své odborné znalosti a míru splnění zadání považuji za odpovídající. 
Studentka prokázala, že má vědomosti a předpoklady pro řešení úloh na dané úrovni obtížnosti 
a doporučuji práci k obhajobě při státních závěrečných zkouškách. 

4) Z hlediska technického se diplomantka držela soudobých běžných technologií ve výstavbě, použila 
běžné strojní zařízení a materiály a k tomuto bodu nemám výhrady. 

5) Pro zpracování diplomové práce dle mého názoru byly až na drobné výjimky použity platné a správné 
zákony, vyhlášky a normy - studentka se řídila platnou legislativou České republiky.  



6) Formální, grafická a stylistická úroveň předložené práce odpovídá vzdělání a zvyklostem studenta, 
v tomto bodu nemám větších výhrad ke zpracování. Formátování textu by však mělo být věnováno více 
pozornosti pro eliminaci většího výskytu překlepů a chyb v textu. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 23. 1. 2017      ................................................... 

Podpis 

 

Klasifikační stupnice 
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Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 


