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Posudek se týká předložené diplomové práce „Stavebně technologické řešení bytového 

domu na ulici Kamenná“ autora Bc. Petra Girarda de Villars. 

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

1. Doporučil bych sloučit do jednoho dokumentu dva samostatné výstupy: propočet 
a objektový časový plán - tím by vznikl časový a finanční plán a odpadl další dokument 
„čerpání financí“. 

2. Tabulka „nasazení pracovníků“ vychází z termínů nejdříve možných či nejpozději 
přípustných? 

3. Na situacích ZS chybí legenda světle modré barvy, určení frakce a vrstvy štěrku 
provizorních komunikací. Jak je uvažován vjezd a výjezd na plochu č. 8 s ohledem 
na poloměry otáčení vozidel? Jak by prakticky mohlo být provedeno napojení 
staveniště na zdroj elektro v místě dle situací ZS? Není vhodné přes vodoměrnou šachtu 
s napojovacím bodem vody pro staveniště vést panelovou komunikaci. Dále by bylo dobré 
zajistit přístup po zpevněných plochách i k staveništnímu výtahu. 

4. Kladně hodnotím podrobnost zpracování postupů prací na střeše včetně kladečských plánů 
pro jednotlivé dílčí kroky. 

5. V časovém plánu by bylo vhodné ponechat informaci o délce časové rezervy u 
nekritických činností. Kladně hodnotím podrobnost zpracování základů a hrubé stavby. 
Jak jsou respektovány technologické přestávky mezi roznášecími vrstvami podlah a 
navazujícími nášlapnými vrstvami (jedná se zejména o vlhkost podkladu)? 

6. V KZP pro piloty by bylo vhodné kontrolovat v mezioperační fázi rovněž hloubku vrtu. 

7. V textových částech by bylo dobré vyvarovat se tradičních studentských nicneříkajících 
formulací jako např. odstavec o měřičských pracích na str. 32. Objekt je skutečně založen 
na základové desce (str. 46, první věta v kap. 3.3.5)? V závěrečné práci je třeba užívat 
spisovných výrazů (ne první „šár, str. 47, kap. 3.3.5.3, ale první řada zdiva). Proč bude pro 
betonáže stropů použita kombinace bádií a čerpadla (str. 51)? Jak budou v průběhu 
kladení vrstev střešního pláště zajištěny již položené vrstvy proti odfouknutí (str. 54 
a 192)? 

8. Ve studii realizaci hlavních technologických etap by si více pozornosti zasloužila etapa 
dokončovacích prací -  pouze vyjmenovat jednotlivé konstrukce je málo. 

9. Jeden dílec mobilního oplocení Johny servis NPV3 stojí opravdu pouze 4,5 Kč/měsíc 
(str. 88)? 

Z hlediska obsahové a odborné úrovně lze přístup diplomanta k vypracování své závěrečné 
práce hodnotit jako komplexní a vyváženy. Nechybí nic podstatného, práce je rozsáhlá a přes 
výše uvedené výtky podrobně zpracovaná. 

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 
ve vztahu k nákladům. 

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

Z hlediska formálního je práce uspořádána přehledně, graficky i jazykově na řádné úrovni. 
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