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Posudek se týká předložené diplomové práce „Stavebně technologický projekt výstavby 

polyfunkčního domu v ulici Opuštěná, Brno“ autorky Bc. Michaely Dražilové. 

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

1. Proč je v ekonomické bilanci nákladů na bednění uvažováno s rozdílným počtem 
pracovníků na jednotlivé technologické operace (pro betonáž v jednom záběru 8 tesařů, 
pro betonáž na dva i tři záběry 10)? Poměr vlivu nákladů na mzdy / bednění je pak 
zkreslen a hůř se porovnává. 

2. U dočasných zpevněných ploch je vhodnější volit proměnnou frakci kameniva, kdy 
uválcováním vznikne pevnější povrch vyplněním mezer mezi většími zrny menšími. 
Volené frakce 16-32, popř. 32-64 nevytvoří soudržný povrch. 

3. Bude staveniště nějak osvětleno? Práce na hrubé vrchní stavbě  budou probíhat i 
v zimních měsících, za zvážení v této souvislosti stojí rovněž otázky ostrahy a bezpečnost 
obecně. Tisk situací ZS je mírně nevýrazný, některé popisy jsou téměř nečitelné. 
Z hledisky ekonomiky by bylo možné většinu navržených silničních panelů nahradit 
plochami z bet. recyklátů.  

4. Jakým způsobem bude probíhat transport materiálů do objektu při dokončovacích 
pracích? 

5. Nepovažuji za přínosné vypracovávat časový plán prakticky dvakrát skoro totéž. Hrubou 
stavbu lze provést v tabulkovém procesoru, protože činnosti navazují zpravidla vazbou K-
Z, nemá smysl dělat síťovou analýzu. Proč se však opakuje totéž i v síťové analýze, kde 
hrubá stavba je řešena znovu a celkem zbytečně zabírá skoro 2/3 místa, navíc s rozpory 
oproti předchozímu časovému plánu (např. zahájení základových patek jednou 9.4, 
podruhé 1.4)? V síťové analýze je nejcennějším výstupem kritická cesta, kterou zde 
postrádám. Rovněž kompletační práce by bylo vhodné zahrnout. Jak je budova vytápěná 
(v časovém plánu není zmínka o ÚT)? 

6. Kladně hodnotím pečlivě zpracované posouzení jeřábů. 

7. Během rozpravy by bylo zajímavé vysvětlit návrh postupu vyztužování průvlaků 
v technologickém předpisu – nejprve rozmístit třmínky a pak jimi provlékat podélnou 
výztuž. Je to vhodné řešení? Jestli obsahují stropní desky i horní výztuž, jak bude 
zajištěna distance mezi spodní a horní výztuží?  

Z hlediska obsahové a odborné úrovně lze přístup diplomanta k vypracování své závěrečné 
práce hodnotit jako komplexní a vyváženy. Práce je značně rozsáhlá, je zřejmé zaujetí autorky 
pro věc. V práci nechybí nic podstatného, ale řešení časových plánů by si zasloužilo více 
pozornosti. 

Výsledky odpovídají zadání, které bylo naplněno. 

Z hlediska technického výsledky odpovídají obvyklým postupům. Ekonomickým přínosem je 
snaha o podrobné vyčíslení nákladů na zařízení staveniště.  



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.  
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