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Student Bc. Petr Kobielusz vypracoval diplomovou práci „MĚSTSKÝ OKRUH BLANKA, 
TUNEL KRÁLOVSKÁ OBORA - RAŽENÁ ČÁST, STAVEBNĚ_ TECHNOLOGICKÁ 
PŘÍPRAVA STAVBY“. Diplomová práce splňuje zadání ze dne 31.3.2012. Vyhotovení je 
komplexní a splňuje všechny formální zásady.  
Diplomant při vypracování přistupoval věcně a komplexně pojal zadanou problematiku. 
Stavebně technologický projekt obsahuje mimo jiné bilanci zdrojů, výpočet časové náročnosti 
provádění, výkres zařízení dílčích stavenišť a jiné. 
Podrobně rozebrána je technologický předpis primárního ostění tunelu. 
Pro stavebně technologické projektování stavby byl užit software MS Project. Pro výpočet 
financování si diplomant vybral software Build Power. Tím diplomant dokázal zvládnutí 
v praxi využívaných programů. 
 
 
 
Nedostatky a připomínky: 
 

• Ve výkresu zařízení staveniště postrádám zařízení pro čistění nákladních automobilů. 
Jak bude toto čištění probíhat? 

• Na stavbě se budou probíhat odstřely. Nenašel jsem v oddílu BOZ nějaká omezení 
nebo povinnosti pracovníků. 

• S prácemi s trhavinami souvisí i otázka skladování trhavin. Jak je v rámci zařízení 
staveniště řešeno? 

• Ve výkresu P 1.2 je na ZS navržena i čerpací stanice pohonných hmot. Která omezení 
nebo příkazy z toho vyplývají? 

• Pro tuto velmi nákladnou stavbu bylo v rozpočtu stanoveno 5% nákladů na zařízení 
staveniště (68 mil. korun!). Jedná se pouze o odhad? Popřípadě co se za tyto 
prostředky bude hradit. 

• Rozpočet má datum 10.1.2013 a DPH je předepsáno na 20% je to v pořádku? 
• V celé práci se vyskytuje jednotka Mpa. Tuto jednotku bych v diplomové práci 

nečekal. 
 
 
 
 
 
 
 



Práce splňuje zadání. Až na zmíněné nedostatky dokládá fakt, že si student osvojil grafické a 
stavebně technologické softwary nezbytně nutné pro budoucí praxi. Diplomant si nastudoval 
normy a předpisy spojené s danou problematikou. 
  
Vzhledem k rozsahu a zpracování výkresové a textové části předložené dokumentace 
hodnotím diplomovou práci známkou: 
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V Brně dne 20.1.2013           Podpis  
 

 

 

 

 

 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň 
ECTS A B C D E F 

Číselná 
klasifikace 

1 1,5 2 2,5 3 4 

 


