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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: 

 Technologická etapa spodní stavby bytového domu v Havlíčkově Brodě 

Autor práce:  Libor Götz 

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 - zemní 

práce a monolitické 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 prokreslení schémat postupů pro zemní 

práce a betonáž základových konstrukcí, doložení průkazu únosnosti věžového jeřábu a 

vybraných konstrukčních detailů, variantní řešení zabezpečení prostoru staveniště 

s ekonomickým posouzením. 

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

 

Podkladem pro zpracování zadaných úkolů byla projektová dokumentace stavby s názvem 

“BYTOVÝ DŮM V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ“, kterou studentovi poskytla pro studijní účely autorka 

projektové dokumentace Bc. Veronika Bočková. (PD zpracována jako BP na FAST VUT) 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 182 

stran obsahuje dokumenty technické zprávy, situaci širších dopravních vztahů včetně 

prověření zásobovacích tras, zprávy zařízení staveniště, technologických předpisů zemních 

prací a základových konstrukcí, návrhu strojní sestavy a zprávy BOZP. Posledním 

dokumentem textové části je Variantní řešení zabezpečení prostoru staveniště 

s ekonomickým posouzením. 
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S tímto tématem Variantního řešení zabezpečení prostoru staveniště 

s ekonomickým posouzením se student účastnil oborového kola soutěže SVOČ 

v sekci Ekonomika, řízení a technologie staveb, kde vyhrál s touto prací 2.místo,  

v následném fakultním kole 3.místo a účastnil se i mezinárodního kola SVOČ. 

Student v přílohové části odevzdává 13 příloh. 

V příloze 1 katastrálně situační výkres, v příloze 2 výkres dopravní situace, na základě nich 

zpracován v příloze 3 výkres zařízení staveniště. 

Grafické znázornění schémat strojů v přílohách č.4 pro pojezd rypadlonakladače a č.5 pro 

polohu čerpadla a domíchávače. Pro tyto procesy doloženo KZP v přílohách 6 a 7. V příloze č.8 

položkový rozpočet zpracovaný se SW podporou BUILDpower S. 

Časový plán (P6) vypracován se SW podporou CONTEC a je doložen včetně histogramu 

pracovníků v přílohách 9 a10. 

Je doložen zátěžový graf zvedacího mechanismu v příloze 11 a vykreslen detail přechodu 

svislých a vodorovných konstrukcí v příloze 13. 

V příloze 12 schéma zabezpečení staveniště s grafickým označením detekčních zón pro 

dokument Variantního řešení zabezpečení prostoru staveniště. 

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 pěkně zpracovanou BP, všechny části zadání BP byly splněny v požadovaném 

rozsahu, který stanoví příloha k zadání bakalářského projektu. Vypracované části mají věcnou 

správnost, Student na BP pracoval průběžně. 

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

skutečnostem hodnotím bakalářskou práci studenta Libora Götze  známkou: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

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


