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

fázích předvýrobní a částečně i výrobní přípravy.  

Jedná se o novostavbu dvou samostatných bytových domů (označené ”A“ a ”B“) o jednom podzemním 

podlaží a čtyřech nadzemních. V úrovni 1. PP jsou objekty spojeny spojovacím krčkem. Suterén je 

kompletně železobetonový, nadzemní patra jsou zděná z keramických tvárnic s monolitickými 

železobetonovými stropy. V potřebných místech byly navrženy železobetonové stěny nebo železobetonové 

sloupy. Poslední patra jsou půdorysně ustupující. Objekt bude založen na silné základové desce 

podporované velkoprůměrovými pilotami. Střechy obou objektů jsou navrženy jako ploché. Součástí stavby 

jsou i další stavební objekty a to: kanalizační přípojka, vodovodní přípojka, dešťová kanalizační přípojka se 

zasakováním, plynovodní přípojka, přípojka NN s trafostanicí, venkovní osvětlení, terénní a sadové úpravy, 

komunikace a zpevněné plochy, kácení a náhradní výsadby, klidová zóna a mobiliář, přeložka 

slaboproudého rozvodu. 

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 způsob realizace hlavních technologických etap s uvedením 

hrubých postupů a sumarizaci možných zdrojů, jakož i zajištění potřebných médií. V dalších kapitolách Bc. 

Kunovský řeší zařízení staveniště pro jednotlivé etapy provádění díla (zemní práce, hrubá stavba a práce 

vnitřní a dokončovací), včetně návrhů potřebných kontejnerů, výpočty potřeb a návrh dimenzí staveništních 

médií. Dalšími kapitolami této knižní části jsou situace širších dopravních vztahů s návrhem a kontrolou 

zájmových bodů hlavních dopravních tras pro odvoz zeminy, dopravu betonu, výztuže a zdících prvků, návrh 

hlavních stavebních strojů plánovaných pro výstavbu, technologický předpis pro vodoneprospustnou 

železobetonovou konstrukci spodní stavby včetně navazujícího kontrolního a zkušebního plánu, 

environmentální a bezpečnostní aspekty při realizaci spodní stavby. Dále je řešen i s odkazem na přílohovou 

část soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, propočet dle THU, časový plán a smlouva o 

dílo. 

V části přílohové, tedy výkresové a výpočtové dokumentaci student řeší grafickou část zařízení staveniště 

pro etapy zemních prací a hlubinného zakládání, pro hrubou stavbu a pro dokončovací práce, dále zde řeší 

schéma bezpečnostního značení a environmentální požadavky v rámci staveniště, přechodné dopravní 

značení v okolí staveniště a řešené dopravní trasy mimostaveništní dopravy. V této přílohové části jsou dále 

řešeny soubory, které se týkají tabulkových zpracování požadavků na řešení kvality, environmentu a 

bezpečnosti pro technologickou etapu provádění vodonepropustné železobetonové konstrukce spodní 

stavby. Dalšími zásadními body přílohové části jsou cenové a časové ukazatele, mezi které lze řadit 

propočet stavby dle THU, položkový rozpočet pro hrubou stavbu včetně navazujících limitek zdrojů 

zpracovaných v programu Build Power S, časový plán pro hrubou stavbu včetně histogramu nasazení 

pracovníků zpracovaného pomocí programu Microsoft Project. 
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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, v naprosté většině případů osobně, ale 

také online formou. Byl vždy velmi aktivní a snažil se vyhledávat alternativy zvolených řešení, které 

v naprosté většině sám úspěšně dotahoval do konce. Zcela samostatně si rovněž vyhledával podstatnou 

část podkladových materiálů, ze kterých následně čerpal informace k zařazení do své diplomové práce. 

Úkoly, které jsem na úvod studentovi vytýčil, student beze zbytku splnil. Dílčí problematiku, na kterou jsme 

při zpracování narazili, zpracoval vždy velmi rychle, smysluplně a velmi aktivně. 

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

formální stránce.  

Student prokázal, že je schopen bez problémů samostatně zvládat stavebně technické úkoly, které mu 

budou vytyčeny. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 
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