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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Příprava realizace Vysokoškolských kolejí 

VUT v Brně   

Autor práce:    Bc. Libor Götz 

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

Popis práce: 

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

stanoven pro vybrané části stavebně technologického projektu 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 pro monolitické stropní konstrukce. 

Úkolem diplomové práce je zejména řešení organizace výstavby pro zadanou investiční akci, 

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 celou investici po objektech 

s finančním plánem výstavby a dále podrobný časový plán pro hlavní pozemní objekt 

s technologickým normálem a zdrojovými grafy.  

Pro hlavní procesy zadáno stanovení kvalitativních a bezpečnostních požadavků. Pro 

zpracování částí pro tzv. jiná zadání požadován propočet stavby dle THU, sestavení plánu BOZP, 

návrh podkladů k Certifikaci LEED, hluková studie pro posouzení hluku z výstavby. 

Pro oblast specializace požadováno porovnání nákladů na realizaci zárubní zdi 

v technologických  variantách monolit, prefabrikát a gabion. 

 

Podrobné stanovení rozsahu zpracování DP je dáno „Přílohou k zadání DP“ sestavenou 

vedoucím DP.  

 

Podkladem pro zpracování zadaných úkolů byla projektová dokumentace stavby s názvem 

“Vysokoškolské koleje“, kterou studentovi poskytla pro studijní účely oprávněná osoba. Souhlas 

s použitím projektové dokumentace s podpisem oprávněné osoby je odevzdán do dokumentů 

matriky studenta. 

 

Odevzdaná DP je členěna na textovou část a na přílohovou část. Textová část v rozsahu 225 

stran obsahuje dokumenty Technické zprávy ke stavebně technologickému projektu, 

Koordinační situace stavby s širšími vztahy dopravních tras, Studie realizace hlavních 

technologických etap, dále Technickou zprávu zařízení staveniště, Návrh stavebních strojů, 

Technologický předpis pro monolitické stropy a Technologický předpis pro gabionové stěny 

včetně Kontrolního a zkušebního plánu, Plán BOZP a dokument Certifikace LEED.  

Je doložena i Hluková studie s posouzením na hluk z výstavby. Porovnání nákladů na realizaci 

zárubní zdi doloženo položkovými rozpočty. Dokumenty časového plánování jsou v textové 
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části zastoupeny titulní stránkou s popisem a odkazem na výstup v přílohách. Textová část je 

zpracována přehledně, chválím začlenění závěru z hlukové studie do časového plánování. 

 

Jako podpora textové části je odevzdáno 19  příloh. Výkresy zařízení staveniště jsou samostatně 

pro hrubou stavbu a samostatně pro dokončovací práce. Dle zadání jsou zde veškeré výstupy 

časového plánování, ve kterých je obsažen i časový harmonogram zásobování materiálem 

s názvem Návoz materiálu pro SO01 a SO10, pro stejné objekty v samostatném výstupu počet 

nasazení pracovníků a jejich kvalifikace, dále i nasazení strojů. Jsou zde položkové rozpočty 

zadaných objektů a limitky materiálů. Precizní jsou výkresy k posouzení použitelnosti 

mechanizace, a to jak posouzení věžového jeřábu, tak výkres pro pracovní pozice autočerpadla. 

 

Velmi pěkně je také zpracováno schéma postupu výstavby i výkres bednění stropní konstrukce 

nad 1 NP a detail bednění balkonové konzoly, stejně tak výkres gabionových stěn. 

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 výborně zpracovanou DP s kvalitním obsahem i počtem výstupů. Všechny části 

zadání DP byly splněny v požadovaném rozsahu, který stanoví příloha k zadání diplomového 

projektu. Doložené výkresy mají logickou návaznost a věcnou správnost, což vypovídá o tom, 

že student je připraven řešit zadané úkoly stavebně technologické přípravy i v praxi.  

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

skutečnostem hodnotím diplomovou práci studenta Bc. Libora Götze známkou: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  26. ledna 2021  Podpis vedoucího práce:  Ing. Radka Kantová, Ph.D. 


