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Předložená ptáce, zpracovanáBc. Martinem Schauerem, byla zpracovánana téma:

,,Stavebně technologický studie projekt bytového domu Meander v Brně" se zaměřením

na prováděnízemníchprací ahrubé stavby hlavního stavebního objektu 50-01.
Tato práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, studii

reaIizace hlavních technologických etap stavebního objektu S0-01, koordinační situaci stavby

se širšími vztahy dopravních tras, časový a finanční plán stavby objektový, projekt zařízení
staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, časový plán hlavního stavebního

objektu S0-01,
Diplomová práce (dále jen DP) se také zabývá výkresovými přílohami a to těmito:

Př. č. 1a - Plán zajištění materiálových zdroji - etapa č. II
Př. č. lb -Yýkaz výměr betonu
Př. ě,2 - Finanění plán - objektový
Př. č. 3 - Časový plán - objektový
Př. č. 4 - Bilance pracovníků na staveništi
Př, č, 5.1 - Položkový rozpočet objektu S0-01
Př. ě.5.2 - Položkový rozpočet objektu 50-02
Př. č, 5.3 - Položkový rozpočet objektu 50-03
Př. č. 5,4 - Položkový rozpočet objektu 50-04
Př. č. 5.5 - Položkový rozpočet objektu 50-05 až S0-10
Př, č. 6 - Harmonogram objektu 50-01
Př. č. 6.1 - Schéma etap výstavby objektu S0-01
PŤ. č. 6.2 - Schéma realizace etapy č. I
Př. č, 6.3 - Schéma realizace etapy ě. II
Př, č. 6.4 - Schéma realizace etapy č. III
Př. ě. 6.5 - Schéma realizace etapy č. IV
Př. č. 6.6 - Schéma realizace etapy č. V
Pí. ě. ] - Orientaění výpoěet doby tvrdnutí betonu
Př. č. 8a - Kontrolní a zkušebn í plán pro betonáž monolitických konstrukcí

objektu So-01 - bednění
Př. č. 8b - Kontrolní a zkušební plan pro betonáž monolitických konstrukcí

objektu S0-01 - armování
Př. č. 8c - Kontrolní a zkušebníplán pro betonáž monolitických konstrukcí

objektu S0-01 -betonáň
Př. č, 9 - Dopravní dostupnost potřebných zdrojů
Př. č. 10 - Casový plánzaíízení staveniště
Př. č. 11 - Ekonomické vyhodnocení nákladů naZS
V.01 - Koordinační situace stavby
Y.O2 - Schéma dopravního značení
V.03 - Situace zařízení staveniště pro etapu č. I

V.04 - Situace zŇízení staveniště pro etapu č, II

, V,05 - Situace zaŤízení staveniště pro etapu č. III
V.06 - Situace zařízení staveniště pro etapu ě. rV
V.07 - Situace zařízení staveniště pro etapu č. V



Výslednou formou zpracování je textová část v podobě knihy se zmíněnými texty a
dále výkresová část s výkresovou dokumentací k řešeným částem.

1) Práci studenta jsem prostudovala a mám k ní tyto připomínky:

Přílohová a výkresová čásí:

Y.o2, V.03, V,04, V,05, V.06, V.07
_ chybí zakreslení zařízení pro čištění aut zmiňovaném v textové části
- ěárová kresba sítí ve výkresech je částečně nevltištěná

v.02, v.03, v.04, V.06, V,07

- chybí popis vrstevnic
- není zakótováno zaŤízení staveniště
- není uveden rozměr brány na staveniště

Textová část:

6) Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů
- postrádám posouzení mobilního autojeřábu

Textová i grafická část této DP je dle mého názotu zptacována velice podrobně a peČlivě.

K této DP nemám žádných dalších výhrad ani připomínek.

2) Autor diplomové práce prokázal schopnost samostatného řešení stavebně-technologických
problémů spojených s realizací stavebního díIa a po stránce odborné i obsahové hodnotím
práci kladně, student prokázal schopnosti a znalosti na úrovni odpovídající jeho stupni

vzdéIání.

3) Autor diplomové práce předložil DP v rozsahu, který byl stanoven zadáním a přílohou
zadání a všechny body zadání splnil. Prokázal tak své odborné znalosti a s přihlédnutím
kpráci jako celku míru splnění zadání považuji za velmi zdařilou. Student prokánal, Že má

vědomosti a předpoklady pro řešení úloh na dané úrovni obtížnosti a doporučuji práci
k obhajobě při státních závěrečných zkouškách.

4) Zhlediska technického se student držel soudobých technologií ve výstavbě, pouŽil moderní
strojní zařízení a mateiáIy a k tomuto bodu nemám výhrady. S ohledem na zpracování
rozpočtu mohu tvrdit, že práce je zptacována i s důrazem na ekonomickou stránku věci.

5) Pro zpracování DP dle mého názoru byly použity platné zákony, vyhláŠky a normy -

student ,é riOit platnou legislativou České republiky, z mého pohledu nelze po této stránce

práci nic vytknout.

6) Formální, grafická a stylistická úroveň předložené práce odpovídá vzdělání a zvyklostem
studenta, v tomto bodu nemám výhrad ke zpracování,



Po zváůení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené
práce ji hodnotím známkou dle ECTS:

Klasifikační stupeň ECTS: A11

V Brně dne 28. 1,2OI5 -&- /
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