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Autor diplomové práce: Bc. Ondřej Matuš
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Posudek se týká předložené diplomové práce „Pavilon P brněnského výstaviště – vybrané

části stavebně technologického projektu“ autora Bc. Ondřeje Matuše.

Po prostudování práce mohu uvést následující poznámky, dotazy a připomínky:

1. Diplomant by mohl vysvětlit, co je míněno ve výkazu výměr položky č. 3 Hloubení
zapažených jam do 1000 m3 v rozpočtu hrubé stavby pavilonu popisem „ kolektor b)
použití“ s výměrou 8573 m3 ? Dokáže nezaujatý čtenář rozpočtu identifikovat takto
počítanou konstrukci ve stavebních výkresech? Pokud se odváží něco na skládku, pak
chybí ocenění procesu ukládání na skládce.

2. Jak byly zjišťovány doby trvání jednotlivých procesů pro časový plán? Otázka kladena
proto, že součástí časového plánu není technologický normál. Když dokončíme výkopy
jam a rýh, co bezprostředně zasypáváme, když jsme mimo zemních prací nic jiného ani
nezahájili (pol. č. 8 v časovém plánu)? Bude organizačně možné zajistit současnou
betonáž všech základových konstrukcí (pásy, zdi i patky), když vše probíhá pouze jediný
den? Je možné nějak zkrátit velmi dlouhou montáž oc. kce haly?

3. Kladně hodnotím precizně zpracované kontrolní a zkušební plány. U nátěrů bude
pravděpodobně předepsána v projektové dokumentaci i tloušťka nátěru, což pak musí být
také zkontrolováno. Jakou metodou je toto možné zkontrolovat?

4. Část BOZ by měla být řešena konkrétně, tj. vyvarovat se neurčitých formulací typu
„zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště...“ Takové znění je předmětem legislativy,
ale smyslem diplomové práce je vyřešit přípravu realizace objektu a poskytovat jasná a
přesná řešení. Zde musím vytknout, že okopírování legislativy znamená nulový přínos
diplomanta.

5. Jako hlavní zvedací mechanismus je uvažován těžký mobilní jeřáb. Diplomová práce
neobsahuje výpočet nákladů na ZS (nebylo součástí zadání), ale zamýšlel se autor nad
náklady na takový jeřáb, když jen montáž oc. kce trvá 75 dní? Podobně oplocení
z mobilních dílců na 1 rok může vést k závratným nákladům.

6. Průměrný počet osob nepřesahuje počet 50. Nejsou 4 ks navržených sanitárních
kontejnerů zbytečně předimenzovány? Jak limity osob jsou uvažovány pro dimenzování
tohoto typu zařízení staveniště?

7. Jaký způsob zpevnění je uvažován u dílčích skládek prvků ocelové konstrukce – není
popsáno?

Z hlediska obsahové a odborné úrovně lze přístup diplomanta k vypracování své závěrečné
práce hodnotit jako komplexní a vyváženy. V práci nechybí nic podstatného, pouze řešení
bezpečnosti by si zasloužilo více pozornosti.

Výsledky odpovídají zadání, které bylo splněno v celém rozsahu.

Z hlediska technického výsledky odpovídají obvyklým postupům. Ekonomický přínos pro
technickou praxi nelze hodnotit – zadáním nebylo hledat nějaká inovativní řešení a žádná



taková se nevyskytla. Bylo však možné pokusit se o ekonomickou bilanci nákladů na zařízení
staveniště, což by mohlo v důsledku vést k hospodárnějšímu návrhu.

Z hlediska platných norem a dalších legislativních předpisů nebyla shledána žádná pochybení.

Z hlediska formálního je práce uspořádána přehledně, graficky i jazykově na obvyklé úrovni u
podobných typů prací.

Klasifikační stupeň ECTS: C/2

V Brně dne 22.1.2013 ...................................................
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