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Posudek se týká předložené diplomové práce „Stavebně technologické řešení bytového domu 
Zderadova“ autora Bc. Janise Petinise.  
  
Po prostudování práce mohu uvést následující poznámky, dotazy a připomínky: 

� Grafické ztvárnění příloh je mírně nezřetelné, nelze rozeznat druhy inženýrských sítí, 
k nimž chybí i legendy. Celkově na situacích ZS postrádám inženýrské sítě v okolí 
staveniště. Co je to „nebezpečná zóna“? Neměla by být i nad obytnými buňkami? 

� Nutno vysvětlit způsoby zamýšleného napojení staveniště na inženýrské sítě – dle 
stavební situace přípojky vody i elektro vedou přímo do objektu, dle situací ZS do 
sloupku a šachty, což ale není nijak popsáno v technické zprávě ZS. Kde bude umístěn 
v TZ zmiňovaný fekální tank pro odvod splašků, jak bude velký a jak bude řešeno jeho 
vyprazdňování? 

� Kancelář, sociální a hygienické zařízení staveniště je navrženo z prostorových buněk 
sestavených nad sebou s přístupem po vnějším schodišti a lávce. Schodiště a lávka 
však nejsou specifikovány – jak budou řešeny materiálově, konstrukčně a z hlediska 
bezpečnosti?  

� Jak bude osazena sanitární buňka se sprchami nad mobilními WC firmy TOI TOI? 
Kolik takových WC je navrženo pro jednotlivé etapy ZS? 

� Co se bude ve II. etapě ZS skladovat na vymezené skladovací ploše (na situaci 
označená jako č. 13)? 

� Není zřejmé, co je míněno III. etapou z hlediska návrhu zařízení staveniště. Jestliže jde 
o práce vnitřní a dokončovací, jak bude probíhat zásobování – přesuny hmot do 
vyšších podlaží? 

� Z jakého důvodu byla navržena strojní sestava pro snímání ornice dozer + nakladač? 
Stačil by jen těžší nakladač, který dokáže ornici sejmout, přemístit i naložit. Nutno 
vysvětlit funkci stavebních laviček (v technologickém předpisu prováděny 2x - proč?).   

� Z formálního hlediska by bylo možné spojit přílohy č. 4 (ZOV) a 4 (technická zpráva 
ZS) do jedné přílohy, vždyť řeší to stejné. 

� Řešení části 9. Bezpečnost a ochrana zdraví nutno hodnotit negativně – pouhé 
zkopírování částí legislativních předpisů znamená nulový přínos diplomanta. Zde měla 
být jako výsledek vlastního tvůrčího procesu studenta alespoň identifikována rizika při 
provádění daných prací. Přitom tato část zabírá cca 1/3 celé textové části diplomové 
práce. 

� V časovém plánu navrženo provádění monolitických schodišť až po dokončení 
monolitických stěn 3.NP. Jak bude zajištěno spojení těchto schodišťových ramen 
s podporujícími konstrukcemi 1.PP, 1.NP i 2.NP a jak se bez těchto přístupových 
prvků budou dostávat pracovníci do 2. a 3.NP  při realizaci žb. konstrukcí? Kritická 
cesta vede chybně přes nadpisy oddílů (nadřazených činností), správně musí vést přes 
dílčí úkoly. 

� Dílčí nedostatky v rozpočtu: v dílu 61 obsažena montáž rohových profilů, ale chybí 
následná specifikace montovaného materiálu. Dále zdvojený přesun hmot – jednou pro 
zděné konstrukce do 12 m, hned poté pro budovy monolitické do 24 m. Zbytečné 



zdražení o 977 tis. Kč bez VRN a DPH. Kladně však hodnotím snahu položkově 
ocenit kanalizaci, vodovod, ÚT a elektro. 

Práce je zpracována komplexně jak z obsahové, tak i odborné stránky. Jednotlivé části práce 
na sebe navazují, z obsahového i odborného hlediska považuji dosažené výsledky za 
přijatelné. Z hlediska ekonomického řešení byly připomínky k rozpočtu formulovány výše. 
Zadání bylo v celém rozsahu splněno. 
 
Závěrem lze konstatovat, že práce reaguje na současné legislativní i normové požadavky. 
Bylo zde identifikováno množství formálních i faktických nedostatků, které patrně pramenily 
z nedostatku času při zpracování diplomové práce. Většinou však jde o připomínky, které lze 
při obhajobě zdůvodnit, popř. doplnit. 
  
Vzhledem k rozsahu a zpracování výkresové a textové části předložené dokumentace 
hodnotím diplomovou práci studenta Bc. Janise Petinise známkou: 
 
 
 

Klasifikační stupeň ECTS:  ____D/2,5_____ 
 
 
 
 

V Brně dne 23.1.2012      ______________________ 
 
              Podpis  

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 
 


