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Pro NSP (MIMO ARS) 

 

 

Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce:  Príprava realizácie polyfunkčných domov v Bratislave  

Autor práce: Bc. Peter Janíček 

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.  

Zadáno zpracování technologického předpisu pro monolitické konstrukce spodní a vrchní 

stavby včetně doložení kontrolních a zkušebních plánů. 

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 s posouzením vhodnosti nasazení 

zvedacích mechanismů včetně ověření únosnosti a použitelnosti.  

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 realizaci hrubé stavby a monolitických 

konstrukcí objektu požadován plán zdrojů. Pro zpracování částí pro tzv. jiná zadání požadováno 

zejména sestavení položkového rozpočtu pro hlavní procesy a propočtu dle THU pro hlavní 

objekty, zpracování vybraných kreditů certifikace LEED, hluková studie, optimalizace 

monolitických procesů z pohledu návrhu strojů a odbedňovacích lhůt, zadání specializace 

zaměřeno na finanční analýzu pro předpokládaný zisk zvolené investice. 

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 

“POLYFUNKČNÝ SÚBOR BYTOVÝCH DOMOV BCT1“, kterou studentovi poskytla společnost YIT 

Slovakia a.s., Račianska 153/A, 831 54, Bratislava 34, Slovensko. Souhlas s použitím projektové 

dokumentace pro studijní účely s podpisem oprávněné osoby je odevzdán do dokumentů 

matriky studenta. Odevzdaná DP je členěna na textovou část a na přílohovou část a je psána ve 

slovenském jazyce. Textová část v rozsahu 344 stran obsahuje dokument Technické zprávy ke 

stavebně technologickému projektu, Studii realizace hlavních technologických etap, dokument 

k Řešení širších vztahů dopravních tras s popisem území, a také s posouzením zásobovacích 

tras hlavních materiálů pro dovoz na staveniště s vyznačením a prověřením kritických bodů. 

Dále je doložen Projekt zařízení staveniště, Návrh strojní sestavy pro etapu hrubé stavby,  

Technologický předpis pro monolitické konstrukce, Kontrolní a zkušební plán pro monolitické 

konstrukce, následuje Plán BOZP pro vybrané stavební procesy. Následuje zpracování 

Vybraných bodů certifikace LEED. V textové části je využit i prostor pro úvod a závěr a textová 

část je doplněna jak seznamem použitých zdrojů, literatury, norem, zákonů, vyhlášek a nařízení 

vlády, tak seznamem obrázků, tabulek, zkratek a symbolů a seznamem příloh. 
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Jako podpora textové části je k VŠKP odevzdán počet 24 příloh,na základě Celkové koordinační 

situace (P1) a Schématu rozdělení hlavních stavebních objektů (P2) jsou odevzdány čtyři výkresy 

zařízení staveniště (P9,P10,P11,P12). Doplňujícími výkresy pro funkční staveništní provoz je 

posouzení navržené mechanizace (P13,P14,P15), nosnosti, dosahů a použitelnosti.  

Doloženy jsou požadované výstupy časového plánování (P3, P4, P5, P6). V přílohách je také 

doložen Položkový rozpočet (P8), propočet dle THU (P7) a KZP pro monolitické konstrukce (P16).  

Velmi chválím zpracování dokumentu Finanční analýza předpokládaného zisku investice (P20), 

kdy je porovnávána nákladová cena investice s tržní cenou jednotlivých bytových jednotek 

v místě a čase a definován předpokládaný zisk. Jedná se o velmi podrobný dokument, který 

spolu s cenovou a časovou rozvahou by mohl být samostatnou VŠKP v příbuzných vzdělávacích 

oborech  podnikatelských či ekonomických fakult nebo soudního či realitního inženýrství. Nad 

rámec požadovaného zpracování jsou i přílohy s názvem Finanční analýza, časový plán, časový 

a finanční plán (P21,P22), kde je zohledněna i příprava projektu. Jako stavebně technologický 

detail předložen detail bednění stěn 3.NP (P24) vycházející z celkového návrhu skladby bednění 

(P23), je optimalizováno i stanovení doby odbednění ŽB konstrukcí (P18) a zásobovací plán 

včetně potřeby množství bednění (P17).Požadované posouzení na hluk ze stavební činnosti zde 

v přílohách kompletní hlukovou studií s návrhem opatření (P19). 

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 nadstatndartně zpracovanou DP s velkým rozsahem a počtem výstupů. Student na 

zadání pracoval velmi aktivně a samostatně. Všechny části zadání DP byly rozhodně splněny 

v předepsaném rozsahu, který stanoví příloha k zadání diplomového projektu.  

Student je zcela jistě připraven řešit zadané úkoly stavebně technologické přípravy v praxi. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

Navrhuji komisi pro tuto předloženou VŠKP zvážit návrh ocenění ČKAIT nebo udělení 

pochvaly děkanem za vynikající zpracování diplomové práce, a to vzhledem k rozsahu   

a podrobnosti práce i počtu vypracovaných výstupů. 

Vzhledem k rozsahu práce a výše uvedeným skutečnostem hodnotím diplomovou práci 

studenta Bc. Petera Janíčka známkou: 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 17.1.2022 Podpis vedoucího práce:    Ing. Radka Kantová, Ph.D. 


