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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Bytový dům Anglický dvůr – stavebně technologický projekt 

Autor práce: Bc. Marek Bartoň 

Vedoucí práce: Ing. Boris Biely 

Popis práce: 

Náplní výše uvedeného zadání bylo vypracovat stavebně technologický projekt z pohledu zhotovitele ve 

fázích předvýrobní a částečně i výrobní přípravy. Jedná se o výstavbu Bytového domu v Praze. Vzhledem 

k umístění domu a jeho objemových parametrů jsou podmínky pro tuto realizaci značně ztížené a to jak 

z hlediska skladovacích prostorů, tak i dopravy a environmentálních aspektů. Objekt je navržen jako 

železobetonový monolitický se dvěma podzemními a sedmi nadzemními podlažími. Základové konstrukce 

jsou realizovány v jedné části na pilotách v další části na základové desce. Součástí této stavby kromě 

bytového domu jsou i další stavební objekty jako přípojky horkovodu, nízkého napětí, vodovodu, kanalizace, 

telefonu, dále sadové úpravy a zpevněné plochy. 

Práce se skládá ze dvou dílčích, vzájemně propojených částí a to tzv. „knižní vazby“ a přílohové části. V první 

části, tedy tzv. knižní vazbě student řeší nejprve obecnou část stavebně technologické zprávy s odkazy na 

následující, podrobněji řešené kapitoly, a objasňuje koncepci dané stavby na podkladech technické 

dokumentace, zapůjčené projektantem. Vlastní stavebně technologické řešení studenta spočívá ve 

vypracování projektu zařízení staveniště včetně souvisejících výpočtů potřeb staveništních energií, návrhů 

staveništních kontejnerů, dále student řešil širší dopravní trasy s vytipováním zájmových bodů pro odvoz 

zeminy a dopravu hlavních strojů, resp. materiálů. V dalších kapitolách se student zabývá návrhem a 

posouzením zvedacího mechanismu – věžového jeřábu, návrhem hlavních stavebních strojů a mechanizace 

navržené pro realizaci akce, technologickým předpisem pro monolitický železobetonový strop 2. PP, 

bezpečnostními a environmentálními aspekty při výstavbě. 

V části přílohové, tedy výkresové a výpočtové dokumentaci student řeší situaci staveniště včetně jeho 

zařízení pro etapy hrubé spodní stavby, hrubé vrchní stavby a dokončovacích prací, je zde zpracována 

dopravní situace v okolí staveniště, schémata umístění čerpadla betonové směsi, posouzení únosnosti 

věžového jeřábu a schéma stropního bednění pro 2. PP. V dalších přílohách jsou řešeny propočet stavby, 

časový a finanční plán stavby, položkový rozpočet s výkazem výměr pro hrubou stavbu SO 01 včetně 

navazujícího časového plánu. Z těchto podkladů byly dále sestaveny limitky zdrojů a plán potřeby nasazení 

pracovníků a strojů. V závěrečných přílohách je zpracována hluková studie při provádění pilotáží, návrh 

smlouvy o dílo pro hrubou stavbu, kontrolní a zkušební plán pro monolitický strop. 
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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: 

Student se mnou pravidelně konzultoval všechny části své práce, byl aktivní a snažil se vyhledávat 

alternativy zvolených řešení, které po mých dílčích korekcích dotahoval do konce. Vyhledával a zajišťoval si 

převážnou část podkladových materiálů, ze kterých čerpal informace k využití ve své diplomové práci. 

Úkoly, které jsem studentovi vytýčil, student splnil. Dílčí problematiku, na kterou jsme při zpracování 

narazili, zpracoval vždy smysluplně a bez výraznější pomoci. 

Celkově lze konstatovat, že práce je zpracovaná přehledně a pečlivě, a to jak po obsahové, tak i po formální 

stránce. Student při konzultacích dovedl v naprosté většině vysvětlit a obhájit zvolené řešení. 

Student prokázal, že je schopen samostatně zvládat stavebně technické úkoly, které mu budou vytyčeny. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  23. ledna 2020  Podpis vedoucího práce………………………………… 


