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Posudek se týká předložené diplomové práce „Vybraná část stavebně technologického 
projektu Obchodní a administrativní budova Biskupova“ autora Bc. Davida Valcháře.  
  
Po prostudování práce mohu uvést následující poznámky, dotazy a připomínky: 

� Navrženy 2 buňky hygienického zařízení staveniště, přívod vody odvod splaškových 
vod však na situaci ZS pro hrubou stavbu naznačeny jen z jedné buňky – lze obě tyto 
buňky vzájemně propojit z hlediska přítoku a odtoku nebo spíše nutno přívod i odvod 
řešit pro každou buňku samostatně? 

� Nápojný bod staveniště na zdroj vody se na situacích ZS mění - patrně grafická chyba? 
Nicméně nutno zdůvodnit navržené řešení: v TZ řečeno, že napojení staveniště bude 
realizováno z nově budované přípojky objektu, ale na výkresech se to jeví spíše jako 
samostatná přípojka vody pro staveniště. Bude tedy veřejný vodovod navrtán na dvou 
místech nebo jen na jednom (pokud na jednom, jak bude s dlouhodobou spolehlivostí 
technicky řešena „rozdvojka“)? 

� Z hlediska grafického ztvárnění lze v přílohách vytknout jen drobné nedokonalosti – 
v legendě na situaci ZS hrubé stavby chybí popis symbolu výjezdu ze staveniště, dále 
není zřejmé, co značí zelená čára nad ramenem jeřábu. 

� Oceňuji důkladné promyšlení montáže a demontáže věžového jeřábu mobilním 
jeřábem. Přesto je třeba vysvětlit demontáž věžového jeřábu (obr. 2.4 na str. 65) – při 
dané pozici je problematický dosah na břemeno A i s příhradovým prodloužením 
výložníku bez kontaktu s dokončenou hrubou stavbou objektu a hlavně nosnost 3,5 t, 
když na str. 63 jako kritické břemeno identifikováno výložník věžového jeřábu 4,37 t. 

� Doporučuji při obhajobě podrobněji popsat úvahu diplomanta z hlediska zásobování 
elektřinou během realizace zejména dokončovacích prací z hlediska napojení běžných 
ručních spotřebičů – přece jen jeden rozvaděč na terénu u štítu objektu dlouhého cca 
60 m se nejeví adekvátně. 

� Kladně hodnotím podrobně zpracovaný časový plán pro hrubou stavbu hlavního 
objektu, která probíhá od 2.1.2012 do 7.2.2014. Proč je bilance pracovníků přiložena 
pouze do 30.4.2013?  

� V rozpočtu z vedlejších nákladů zvolen příplatek jen na zařízení staveniště v hodnotě 
4,7 %, která odpovídá samostatnou přílohou zpracovanému výčtu nákladů na zařízení 
staveniště. Proč byly do tohoto soupisu zahrnuty náklady na jeřáb (celkem 816 tis. 
Kč), když tyto náklady jsou obsaženy v položce přesunů hmot (cca hodnotou 97 Kč/t) 
tj. cca 1,1 mil Kč na vypočtenou tonáž přesouvaných hmot? Proč byla v rozpočtu 
použita položka přesunů hmot pro nádrže, když se jedná o pozemní objekt? Dále by 
bylo vhodné popsat blíže typ (na str. 23 textové části uvedeny rozebíratelné plotové 
dílce) a celkovou délku oplocení staveniště, když jeho montáž i demontáž jsou 
vyčísleny částkou 2x 306 tis. Kč – jak byla tato cena stanovena? 

 Práce je v souladu se zadáním hodně zaměřena na přípravu poměrně dost složité spodní 
stavby a hrubé vrchní stavby. Dokončovací práce byly pouze rámcově řešeny v části zadání 
„studie realizace hlavních technologických etap na str. 41 a 42 textové části a dále se jich týká 
jedna situace ZS. Škoda, že dokončovacím pracím nebylo popřáno více prostoru, protože 
právě ony kladou nejvyšší nároky na organizaci práce a koordinaci jednotlivých čet. Nutno 



však hodnotit soulad se zadáním a zde je třeba zdůraznit, že diplomant vyřešil zadané úkoly 
komplexně, jednotlivé části práce na sebe dobře navazují s jedinou výjimkou (návaznost 
bilance pracovníků na časový plán), což lze chápat jako menší roztržitost při kompletaci 
práce. 
 
Z obsahového hlediska považuji diplomovou práci za vyhovující, připomínky k odborné části 
jsou formulovány výše. V technickém řešení podstatnější pochybení neshledávám. Z hlediska 
ekonomického řešení byly dotazy také formulovány výše. 
 
Závěrem lze konstatovat, že celkově jde o pečlivě vypracovanou práci, která adekvátně 
navazuje na současnou legislativu i normové požadavky. Po formální stránce byly nalezeny 
drobné nedostatky, které však nemají vliv na celkové hodnocení. Diplomová práce je na 
požadované úrovni, navržené členění a grafická úprava odpovídají standardním požadavkům. 
Uvedené připomínky nesnižují celkově dobrou úroveň diplomové práce, výsledky ukazují 
diplomantovu dobrou orientaci v problematice stavební technologie. 
  
Vzhledem k rozsahu a zpracování výkresové a textové části předložené dokumentace 
hodnotím diplomovou práci studenta Bc. Davida Valcháře známkou: 
 
 
 

Klasifikační stupeň ECTS:  ____C/2_____ 
 
 
 
 

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 

 
 


