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Student Martin Jůzl zpracoval bakalářskou práci na téma ,,Přístavba skladové haly v
Jiřicích - hrubá wchní stavba".

Náplní zadáni bylo vypracovat stavebně technologickou přípravu na výše uvedenou

technologickou etapu z pohledu zhotovitele ve fézich předvýrobní a částečně i vjrrobní

přípravy.

Práce je vyhotovena ve dvou samostatných, ale přitom vzájemně doplňujících se částí.

První část je textová v knižní vazbě a druhá je výpočtově grafická sestávající z příloh.

V textových částech student řeší stavebně technologickou zprávu, ve které představuje

technické řešení akce, podle podkladů, které mu poskytl autor projektu. Dále je v této knižní
části zpracováno stavebně technologické řešení, které je již vlastní tvorbou autora práce. Zde

student Martin Jůzl řeší širší dopravni vztahy, tzv. mimostaveništní doprar,,rr pro dovoz
železobetonových prvků Spiroll s vyznačenim zájmových bodů, které posuzuje t pro další
návozy, jimlžjsou ocelové prvky skeletu a sendvičové panely Kingspan. V dalších kapitolách
knlžni vazby jsou řešeny: technologický předpis pro montáž ocelové konstrukce; návrh strojní

sestavy pro technologickou etapu, který je propracovaný dobře a je zcela zíejmé k čemu jsou

nawžené relevantní stroje a mechanismy určeny; dále se jedná o kapitolu řešící problematiku

bezpečnosti a ochrany zdravi při práci a environmentální problematiku při výstavbě.

Předposlední kapitola textové části se zabyvá kvalitou stavby, resp. dílčích částí, kde formou
kontrolního a zkušebního plánu a souvisejících příloh student řeší problematiku montáže
ocelové konstrukce a poslední kapitola, nikoliv ve významu, řeší návrh staveniště včetně

příslušného zaíizeni horizontální a vertikální staveništní dopravy, sestavení stavebních

kontejneru pro provoz a hygienu stavebního procesu, výpočet staveništních energií.

V části přílohové, ve které jsou obsaženy výkresové a výpočtové soubory, student

vypracoval širší dopravní vztalty pro návrh přepravy betonové směsi, ocelových prvků,

sendvičových panelů a také dopravní situaci v okolí staveniště, Dále je vyhotoveno zaízeni
staveniště pro určenou technologickou etapu, pozice jeřábu pro montáž ocelové konstrukce
včetně jeho posouzení. Y dalších přílohových částech je vypracován položkový rozpočet pro

hrubou stavbu s limitkami zdrojů, pomocí software Build Power S a pomocí software Contec
je vlpracován časový plán stavby s histogramem nasazení pracovníků.

Celkově je práce zpracovaná v souladu s přísnými požadavky na zptacování VŠKP a
dle příslušných směmic rektora školy a děkana fakulty.

Zpráceje vidět, že se student naučil využívat pro zpracování své bakalářské práce

kromě klasického software (word, excel, PDF, CAD) i pro něj nových softwarových nástrojů,
jako je Build Power (tvorba výkazi výměr a rozpočtů) a Contec (tvorba časového plánování),

se kterými, dle mého názoru se seznámil dobře a rovněž i výstupy jsou přehledné.



Úkoly, které jsem v zadáni vytýčil na počátku, student obsahově splnil. Mohu
odpovědně prohlásit, žejsem byl sjeho přístupem po celou dobu zpracování bakalářské práce

spokojen.

Závěrem musím konstatovat, že práce je zpracovaná na dobré úrovni jak po stránce

věcné, tak i po stránce formální. Práce je přehledná a koncepčněbezzásadních nedostatků a je

možnó ji považovat zakvalitní návod pro reálnou výstavbu této technologické etapy.

Student prokázal, že je schopen samostatně zvládat dílčí stavebně technické úkoly, které

mu budou vytyčeny.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem hodnotím bakalářskou práci

Martina Jůzla
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