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Student Bc. Ivan Lagovský vypracoval diplomovou práci „Rekonstrukce a dostavba hotelu 
Maximus v Brně – příprava realizace a řízení stavby“. Diplomová práce splňuje zadání ze dne 
31.3.2011. Vyhotovení je komplexní a splňuje všechny formální zásady.  
Stavebně technologický projekt obsahuje mimo jiné bilanci zdrojů, výpočet časové náročnosti 
provádění, výkres zařízení staveniště a jiné. 
Podrobně rozebrána je technologické etapa provádění monolitických železobetonových 
konstrukcí. 
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: 
 
 

• Na straně 49 je uvedeno, že se jedná o svažitý terén. Tento fakt jistě ovlivnil návrh 
zařízení staveniště. Proč výkres neobsahuje vrstevnice 

• V souvislosti s rozsahem staveniště mám otázku na odvodnění celé plochy staveniště. 
• Zemní práce jsou dle harmonogramu odstartovány 10. 1. Je to vhodné? 
• Proč není věžový jeřáb situován více na střed staveniště? Byla by větší jeho 

využitelnost. 
• Zároveň není definován podklad pod věžovým jeřábem. 
• Jak byla stanovena doba pro vyzrání betonu, resp. jaké faktory tuto dobu ovlivňují? 
• Na straně 57 jsou zmíněny nedestruktivní metody pro zjištění pevnosti betonu. Které 

to jsou a která omezení je nutné respektovat? 
 
 
Kladně hodnotím finanční rozvahu pro bednění a také detailně zpracovaný harmonogram pro 
výstavbu staveniště. Práce byla řešena komplexně a 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 24.1.2012           Podpis  
 

 

 

 

 

 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň 
ECTS A B C D E F 
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klasifikace 
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