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Zadáním diplomové práce je zpracování části stavebně technologického projektu 

v předepsaném rozsahu pro Přístavbu Senior centra Blansko. Práce obsahově i formálně 

odpovídá předepsanému zadání, jsou zpracovány všechny zadané části projektu. Práce je 

zpracována v logickém členění, podrobně, doplněna obrázky a názornými schématy, u všech 

použitých obrázků a tabulek je uveden zdroj těchto informací. Časový plán prací a rozpočet je 

zpracován velmi podrobně.  

Diplomant prokázal odborné znalosti a přehled k vyřešení zadané problematiky. 

 

Obsahově je práce v pořádku, shledávám několik připomínek a doporučení: 

- Jakým způsobem bude probíhat návoz a odvoz obytných kontejnerů? 

- Doporučuji provedení pasportizace stávajícího objektu a stávající komunikace 

- Dle HMG bude prováděna montáž zábradlí na balkonech po proveden stěrek a dlažby, 

jak bude zajištěna jejich bezpečnost? Doporučuji neprovádět v zimních měsících. 

- Harmonogram je velmi podrobně zpracovaný, doporučuji přehlednější verzi s méně 

položkami a zaměřením se na optimálnější postupy, například pořadí dokončovacích 

prací s ohledem na poškození a znečištění od navazujících profesí, např. osazovat 

obložkové zárubně do již vymalovaných prostor, dále je vhodnější provést omítky 

před provedením litých podlah 

- Při posouzení dopravních tras je nutné prověřit možnost dopravy jeřábu, průjezdnost a 

poloměr otáčení na místních komunikacích, případně zajistit nutná opatření. 

- Drobnou připomínkou nemající vliv na obsah práce je neúplné dodržení typologických 

zásad (krátké předložky na konci řádku) 

 

Otázky: 

Z jakého důvodu byla zvolena sazba DPH 15%? Jaké jsou rozhodující faktory pro určení 

sazby DPH pro stavební objekt. Co to je přenesená daňová povinnost (reverse- charge)? 

Jaká se provádějí ochranná opatření při betonáži v letních měsících za vysokých teplot? 

 
 

 
Klasifikační stupeň ECTS: A/1 

 

Práci doporučuji k obhajobě.  

 

V Praze dne 25.1.2017  

Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 

 

  


