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Diplomant:  Bc. David Král          
       
Oponent: Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D.  
 
Posudek se týká předložené diplomové práce „Mateřská škola a polyfunkční objekt Želivec – příprava a 
realizace stavby“ autora Bc. Davida Krále.  
 
Po prostudování práce mohu uvést následující poznámky, dotazy a připomínky: 

� Proč je v objektovém časovém plánu u všech objektů navržena mezi hrubou stavbou a dokončovacími 
pracemi 71-74 dní dlouhá technologická přestávka? V podrobném časovém plánu je však zahrnuta jen 
52 dnů dlouhá přestávka na „promrznutí“ stavby. Jaké budou klady a zápory takového promrznutí? 

� Navržena souběžná výstavba všech objektů, které jsou však podobných proporcí i materiálového řešení. 
Nebylo by vhodné využít proudového způsobu výstavby? 

� Kladně hodnotím velmi podrobně a precizně zpracovaný časový plán. V některých ohledech je až příliš 
podrobný, takže lze dost těžko vystihnout některé návaznosti (např. manipulace s lehkým pomocným 
lešením, přesný okamžik osazování překladů). 

� Na situacích ZS navržen poměrně velký rozsah dočasných staveništních komunikací z recyklátu. 
Nebylo by pro účely staveništní dopravy vhodnější využít podkladních vrstev trvalých zpevněných 
ploch – šířka 3,6 m těsně podél čelních průčelí objektů? 

� Jaká technologická rizika hrozí při betonáži věnců do věncovek s využitím čerpadla a při hutnění 
ponorným vibrátorem (str. 57) a jak jim předejít?  

� Při výpočtech nákladů na ZS by v případě buněk bylo vhodné uvažovat i dopravní a manipulační 
náklady (pokud nejsou obsaženy již v ceně pronájmu) 

� Jaký je rozdíl mezi základovou deskou a podkladní betonovou mazaninou tl. 125 mm, jak je 
v projektové dokumentaci této stavby? Viz použité termíny v technologickém předpisu na str. 96. 

� Z jakých podkladů byly čerpány jednotkové ceny R položek v rozpočtu v oddíle 64? Celková cena 
vstupních dveří vystačí cca jen na jedny dveře. 

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 byl dotaz formulován výše. Zadání bylo v celém rozsahu splněno. 
 
Závěrem lze konstatovat, že celkově jde o zdařilou a velmi pečlivě vypracovanou práci, která reaguje 
na současné legislativní i technické požadavky. Po formální stránce jsou jednotlivá řešení výborně zpracovaná. 
Celkově je diplomová práce na požadované úrovni, navržené členění je přehledné, řazení příloh srozumitelné. 
Celková grafická úroveň je vynikající. 
  
Vzhledem k rozsahu a zpracování výkresové a textové části předložené dokumentace hodnotím diplomovou 
práci studenta Bc. Davida Krále známkou: 
 

Klasifikační stupeň ECTS:  ____A/1_____ 
 
 
 
 

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 

 
 


