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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: 

 Technologická etapa hrubé spodní stavby Nová válcovna - Fatra 

Autor práce:  Jan Wiesner 

Vedoucí práce:  Ing. Radka Kantová, Ph.D. 

Popis práce: 

Jedná se o závěrečnou práci zaměřenou na výrobní přípravu konkrétní stavby. Rozsah BP byl 

stanoven pro zadanou technologickou etapu takto:  

Vypracování požadovaných dokumentů na základě údajů z technické zprávy projektové 

dokumentace vybraného objektu a koordinační situace zvolené stavby. Zadán výpočet výkazu 

výměr a zpracování technologických předpisů a to pro realizaci hrubé spodní stavby – 

hlubinné i plošné základové konstrukce. 

Úkolem bakalářské práce bylo zejména řešení organizace výstavby pro zadanou 

technologickou etapu, především ve výkresech zařízení staveniště a technické zprávě pro 

zařízení staveniště, navržení strojní sestavy včetně ověření umístění strojů na staveništi.  

Požadovány bilance zdrojů, vypracování časového plánu pro zadanou technologickou etapu.  

Pro stavební procesy spodní stavby zadáno stanovení kvalitativních a bezpečnostních 

požadavků.  

Pro zpracování částí pro tzv. jiná zadání požadováno stanovení postupu pro dílčí procesy 

základových konstrukcí, doložení průkazu únosnosti autojeřábu, položkový rozpočet a 

vykreslení vybraných stavebně technologických detailů. 

Podrobnější stanovení rozsahu zpracování BP je dáno „Přílohou k zadání BP“.  

 

Podkladem pro zpracování zadaných úkolů byla projektová dokumentace stavby s názvem 

“Nová válcovna – Fatra a.s. (SO 328.1)“, kterou studentovi poskytla pro studijní účely autorka 

projektové dokumentace společnost B-Projekting spol. s.r.o. Souhlas s použitím projektové 

dokumentace je přiložen v úvodní a dokladové části odevzdávané BP. 

Odevzdaná BP je členěna na textovou část a na přílohovou část. Textová část v rozsahu 128 

stran obsahuje dokumenty technické zprávy, situaci širších dopravních vztahů včetně 

prověření zásobovacích tras, výkaz výměr hrubé spodní stavby, zprávy zařízení staveniště, 

technologických předpisů základových konstrukcí, návrhu strojní sestavy a zprávy BOZP a 

kontrolní a zkušební plán.  

Student v přílohové části odevzdává 11 příloh. 

V příloze 1 katastrálně situační výkres s označením stavebních objektů, v příloze 2 výkres 

zařízení staveniště. Tento výkres měl být dodán ve větším měřítku a v přehlednějším 
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zpracování, k objektům zařízení staveniště chybí některé kóty a nejsou zcela v souladu se 

zprávu k ZS (například rozměry staveništních buněk) Nájezd do stavební jámy by měl být 

propracován i v řezu a s poloměry, není zjevné, zda bude takto dostačovat, bude také na boční 

straně pažen? Jak bude řešena hrana nájezdu přiléhající k jámě? 

Grafické znázornění postupu vrtání pilot (P3) a postupu betonáže kalichů (P4) zpracováno 

přehledně, jen při ověřování dosahu čerpadla je nutné okótovat i jeho základní polohu 

v zapatkování, stejně tak jako ve výkrese P6 pro betonáž desky. V příloze P5 schéma 

posouzení autojeřábu. V příloze P7 geologické schéma a v příloze P8 hlavy kalichů 

s vykreslením dvou detailů v příloze P11. Doložen také položkový rozpočet a harmonogram se 

SW podporou CONTEC, ale bez histogramu pracovníků. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Jedná se o zpracovanou BP v základním rozsahu, všechny části zadání BP sice byly splněny 

v  rozsahu, který stanoví příloha k zadání bakalářského projektu, ale některé části mohly být 

zpracovány pečlivěji a s podrobnějšími popisy, nabídnuty varianty a optimalizovány procesy. 

Student na BP pracoval průběžně. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Vzhledem k rozsahu práce a výše uvedeným 

skutečnostem hodnotím bakalářskou práci studenta Jana Wiesnera  známkou: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  4. června 2019  Podpis vedoucího práce:  Ing. Radka Kantová, Ph.D. 


