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Posudek se týká předložené diplomové práce „Stavebně - technologický projekt 

polyfunkčního domu v Brně“ autora Bc. Dalibora Benáka. 

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

1. U specifikace stavebních strojů vytýkám nepřehlednost, nejednotnou strukturu, absenci 
alespoň jednoduché vazby, očíslování stran. Pouhý tisk katalogových stránek od různých 
výrobců nemůže zajistit úhledný výsledek. 

2. Formální výhrady k časovému plánu: proč jsou časové plány B06, B07 tisknuty na 
formátu A0, když by vše podstatné obsáhl tisk na prodloužené formáty A3? Oceňuji 
podrobnost zpracování časového plánu B04 v části HSV, rozumím rovněž důvodům pro 
tisk zjednodušeného časového plánu B05, ale nerozumím zvolenému měřítku časové osy 
– 3 x formát A0 je velice nepraktický. Zjednodušením časového plánu také došlo 
k nesouladu termínů u některých shodných položek. Pro tisk časového plánu bych 
doporučil zobrazit délku časové rezervy, která na daném výtisku není nikde vidět. Je 
respektována technologická přestávka pro vyschnutí betonových konstrukcí před 
protiprašnými nátěry? Je organizačně možné zajistit náležité podmínky pro současnou 
realizaci vápenných omítek a sádrokartonových podhledů (navíc v zimním období)? 
A naopak - ke konci stavby by jistě bylo možné v různých místnostech souběžně 
realizovat různé nášlapné vrstvy podlah, nebylo by nutné čekat na kompletní dokončení 
jiného typu na celé stavbě. 

3. K položkovému rozpočtu patří také krycí list a popř. též rekapitulace stavebních dílů. 
Jakým způsobem byly stanovovány jednotkové ceny vlastních položek v oddíle 
truhlářských konstrukcí? 

4. Na situaci zařízení staveniště je vymezena pouze jedna malá plocha v dosahu jeřábu – 
bude dostatečná pro přípravu a ukládání bednění a výztuže? Jak bude probíhat zásobování 
hrubé stavby v části objektu mimo dosah jeřábu? Jak bude probíhat betonáž 
monolitických konstrukcí mimo dosah obou pozic čerpadla? Nápojné body staveništních 
přípojek jsou voleny nevhodně – správci sítí nedovolí zřídit dočasné přípojky ve veřejné 
části vodovodu a kanalizace, bylo by vhodnější vycházet z nových trvalých přípojek 
objektu. Jak bude probíhat čištění vozidel v etapě zemních prací? 

5. V nákladech na zařízení staveniště jsou uvažovány pouze kontejnery, jak budou 
financovány ostatní objekty ZS: oplocení z panelů TOI TOI, dočasné komunikace a 
skládky, osvětlení staveniště (bude-li)? Nenalezl jsem výpočty spotřeby energií – voda a 
elektro. 

6. V technologickém předpisu nelze jako součást pracovní čety uvažovat mistra. Montáž 
armokoše musí probíhat formou navlékání třmínků na svazek podélné výztuže, nikoliv 
naopak provlékáním podélné výztuže přes rozmístěné třmínky (str. 101). Postrádám 
specifikaci distančních podložek a jejich rozmístění. Dále zcela chybí postup pro zajištění 
rovinnosti povrchu betonu stropních konstrukcí (srovnávání, strhávání, měření výšek…) 



Z hlediska obsahové a odborné úrovně lze přístup diplomanta k vypracování své závěrečné 
práce hodnotit jako komplexní a vyváženy. Práce je dostatečně rozsáhlá, nechybí nic 
podstatného. 

Výsledky odpovídají zadání, které bylo naplněno. 

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 i přes výše uvedené výtky uspořádána přehledně, graficky 
i jazykově na obvyklé úrovni u podobných typů prací.  

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2 

 

V Brně dne 27.1.2014 ................................................... 
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