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Náplní výše uvedeného zadání bylo vypracovat stavebně technologickou přípravu na výše uvedenou stavbu 

z pohledu zhotovitele ve fázích předvýrobní a částečně i výrobní přípravy.  

Jedná se o novostavbu dvou bytových domů včetně parkovacích míst a napojení na technickou 

infrastrukturu. Půdorysný tvar navržených bytových domů X, který je řešen, a Y připomíná tvar otevřeného 

písmene „L“. Kratší strany domů jsou rovnoběžné se stávající zástavbou nacházející východně od 

předmětného pozemku. Novostavby jsou pomyslně odděleny od již postaveného domu D pěší páteřní 

zónou, která by měla v budoucnu pokračovat do lesoparku Kalvárie. Chodbová část domů je situována na 

severní stranu a byty jsou převážně směrovány na jih až jihozápad. Součástí celé akce jsou i další stavební 

objekty jako je vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace se vsakem, plynovod, VN, NN a 

trafostanice, slaboproud, zpevněné plochy, sadové úpravy. Účel objektu X je pro bydlení, konstrukční 

systém je kombinovaný keramickými tvárnicemi a monolitickými železobetonovými konstrukcemi. 

Bc. Krkošková zpracovala stavebně technologickou přípravu této akce jednak v textové části a jednak 

v přílohové, kde jsou zpracovány výkresy a výpočty. V knižní části práce řeší studii realizace hlavních 

technologických etap objektu X, širší dopravní trasy včetně vytipování zájmových bodů a jejich ověření, 

návrh zařízení staveniště včetně staveništních potřeb energií, strojní sestavy relevantní mechanizace 

navržené pro tuto stavbu, environmentální požadavky na výstavbu bytového domu X, bezpečnostní 

požadavky na výstavbu. Dále zde řeší technologický předpis pro provádění monolitické stropní konstrukce, 

jakož i navazující kontrolní a zkušební plán pro tuto technologickou etapu výstavby, časový plán pro hrubou 

stavbu a plán zajištění zdrojů pro hrubou stavbu objektu X a navazující časový a finanční plán celé stavby. 

V rámci výkresové a výpočtové části práce studentka vypracovala zařízení staveniště pro tři etapy výstavby, 

a to pro hrubou spodní stavbu, hrubou vrchní stavbu a pro práce dokončovací. Dále zde vypracovala situaci 

dopravních vztahů v blízkosti staveniště s přechodným dopravním značením, porovnala zvedací 

mechanismy pro hrubou stavbu objektu X a to věžový jeřáb a jeřáb na automobilním podvozku z hlediska 

finančního, ekologického a provozního. V této části práce jsou rovněž vypracovány návrh smlouvy o dílo, 

kontrolní a zkušební plán pro železobetonové monolitické konstrukce tabulkovou formou, bednící plán 

stropní konstrukce, časový a finanční plán celé stavby po jednotlivých objektech včetně součtových 

měsíčních nákladů, propočet stavby dle THU pomocí software Build Power S, časový plán hrubé stavby 

objektu X pomocí software Microsoft Project včetně navazujícího histogramu pracovníků. V dalších 

souborech této přílohové části je řešen položkový rozpočet hrubé stavby objektu X zpracovaný pomocí 

software Build Power S a navazující limitky zdrojů.  
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Hodnocení práce studentky: 
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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: 

Studentka se mnou pravidelně konzultovala především formou osobních pohovorů, někdy také online 

formou. Při konzultacích vystupovala aktivně a se zájmem hledala možná řešení. Alternativní řešení, která 

mi předkládala byla v naprosté většině zvolená správně a dokázala je i racionálně obhájit. Rovněž se 

nebránila mým nabízeným informacím, které dovedla řádně zapracovat do své práce. Diplomová práce je 

zpracovaná přehledně a pečlivě, jak po obsahové, tak i po formální stránce.  

Průběžné úkoly, které jsem v rámci zpracování diplomové práce studentce vytýčil, vždy splnila. Studentka 

mne přesvědčila, že dovede pracovat samostatně a v naprosté většině případů také můžu hodnotit, že 

správně. 

Studentka prokázala, že je schopna samostatně zvládat stavebně technické úkoly, které ji budou vytyčeny. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 
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