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Posudek se týká předložené diplomové práce „Vybraná část stavebně technologického 
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Po prostudování práce mohu uvést následující poznámky, dotazy a připomínky: 

� Jakým způsobem byly v rozpočtu stanoveny ceny montážních souborů (M21, 
M22 atd.)? 

� V propočtu nákladů dle THU je téměř u všech objektů chybně stanovena snížená sazba 
DPH, nejedná se však o přidružené objekty sociálního bydlení. 

� Přístup do obytných i sanitárních buněk je z neupraveného terénu? Sanitární buňky 
mají přípravu pro napojení na vodovod a kanalizaci obvykle na zadní stěně – tak, jak 
je to zakresleno na situaci ZS by napojení nebylo možné provést.  

� Nutno vysvětlit, jak bylo zamýšleno napojení staveniště na zdroj vody – na situaci ZS 
umístěno před vodoměrnou šachtu trvalé přípojky. Tedy toto nové potrubí bude na 
dočasnou dobu poškozeno navrtávací armaturou k odběru vody pro stavbu a po 
dokončení stavby zůstane potenciálně nebezpečné místo poruch? Proč např. nebylo 
toto napojení navrženo přímo ve vodoměrné šachtě? 

� Na situaci ZS spodní stavby není zřejmé, jaký objekt je označen číslem 8, v legendě 
objektů ZS vysvětlení chybí. Dočasné oplocení by také mohlo být trochu popsáno již 
na výkresech. 

� V objektovém časovém plánu by bylo lepší prohodit pořadí realizace chodníků a 
komunikací – nejdříve chodníky, pak komunikace (vazba na obrubníky chodníků). 

� Časový plán hlavního objektu je velmi rozsáhlý a tím poměrně špatně čitelný a také 
nepřehledný. Průběh konstrukcí hrubé stavby po podlažích se ale opakuje – tuto část 
bylo možné pro zpřehlednění zahrnout pro každé podlaží souhrnně jedinou čarou a 
v samostatné příloze takto podrobně rozpracovat jen jedno podlaží. Některé položky 
jsou celkem zbytečně rozloženy do více částí a umístěny do časového plánu mimo 
hlavní proud (např. únikové schodiště, zdivo, podlahy…). Co jsme získali tím, že 
zdění 1. až 4. NP proběhne po betonáži stropu nad 4.NP, ale na zdění 5. až 9.NP 
musíme počkat dalších 5 měsíců na dokončení stropu nad 9.NP?  

� V kalkulaci nákladů na ZS uvažováno oplocení délky 542 m cenou celkem 1,25 
mil. Kč. Takovou sumu by žádná firma nebyla ochotna vydat za dočasné oplocení. 
Trvalé oplocení z poplastovaného pletiva lze pořídit v ceně do 120 tis. Kč (k tomu ale 
nutno přičíst další náklady na odstranění) – viz např. kalkulačka na 
www.drateneploty.cz. Dále uvažovány náklady na jeřáb 1,38 mil. Kč – co přesně v této 
souvislosti obsahuje kalkulace položky rozpočtu „přesun hmot pro monolitické 
budovy“ (objem přesouvaných hmot vypočten 32 000 tun)? 

Práce je zpracována komplexně jak z obsahové, tak i odborné stránky. Jednotlivé části práce 
na sebe dobře navazují, z obsahového i odborného hlediska považuji dosažené výsledky 
za velmi dobré. Z hlediska ekonomického řešení byly dotazy formulovány výše. Zadání bylo 
v celém rozsahu splněno, práce je v podstatě velmi rozsáhlá. 
 



Závěrem lze konstatovat, že celkově jde o zdařilou a pečlivě vypracovanou práci, která 
reaguje na současné legislativní i normové požadavky. Po formální stránce byly 
identifikovány jen nezřetelné nedostatky, které však nemohou zvrátit celkově velmi dobrý 
dojem z celé diplomové práce. Ta je na požadované úrovni, navržené členění je přehledné, 
řazení příloh srozumitelné. Celková grafická úroveň je velmi dobrá. 
  
Vzhledem k rozsahu a zpracování výkresové a textové části předložené dokumentace 
hodnotím diplomovou práci studenta Bc. Lukáše Haltofa známkou: 
 
 
 

Klasifikační stupeň ECTS:  ____B/1,5_____ 
 
 
 
 

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 

 
 


