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Student Ondřej Kaláb zpracoval bakalářskou práci na téma,,Bytový dům v Komárově -
hrubá spodní stavba".

Náplní zadáni bylo vypracovat stavebně technologickou přípravu na výše uvedenou

technologickou etapu z pohledu zhotovitele ve fázich předvjlrobní a částečně výrobní
přípravy.

Sfudent vypracoval svoji bakalařskou práci v souladu se směrnicemi rektora školy a
děkana fakulty a rozdélll ji do dvou částí. První část tvoří textové soubory, kde jsou v úvodu
umístěné povinné předepsané dokumenty, v dalších kapitolách student předstar,uje základni
informace o stavbě, její umístění, objemové ukazatele, rozdělení stavby na stavební objekty a
provozní soubory, technické řešení, napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Týo
části jsou píevzaty z projektové dokumentace, která byla písemným souhlasem poskytnuta

projektantem akce kpodkladovým účelům pro vytvoření dodavatelské přípravy. V dalších
částech stavebně - technologického projektováni je již vlastní tvorba studenta, ve které řeší
situaci dopravních vztahů, prostorovou a věcnou stránku staveniště včetně jeho vybavení a
znaéení, rovnéž přehled použitých staveništních kontejneru. Dále je v textovó části zpracován
technologický předpis pro technologli základů provedenou pomoci tzv. ,,bilé vaný', který je

velmi propracovaný i s néuornýmt obrázky a lze podle něj provádět stavební činnost. V této

knlžní části je zptacován rovněž návrh strojní sestavy, kterou předpokládákvyužiti pro daný

rozsah prací, což je zpracováno také na velmi dobré úrovni. Student se rovněž zabývá
kontrolou kvality práce, což je obsaženo v kapitole, která řeší kontrolní a zkušební plán pro

dříve zpracovaný technologický předpis ,,bílé vaný'. A následné kapitole, která řeší provedení

hydroizolace pro založení objektu v části, kde se ,,bílá vana" nevyskýuj e. Závéreěnými
kapitolami, které jsou obsaženy v tzv. knižní vazbé, jsou kapitoly, ve kterých je řešena

problematika bezpečnosti práce a environmentální aspekty spojené s výstavbou.

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

vypracoval schéma řešení širších dopravních vztahů pro přeprar,rr některych relevantních
zdrojů na staveniště (betonové směsi, bednění a výztuž, podsypový a zásypový materiál a

dopravu stavebních strojů - pilotovací soupravy). Dále je zde řešena problematika dopravních
vztahů v prostoru staveniště a navazujicí celková koncepce staveniště včetně jeho vybavení a
prostorových podmínek. V přílohové části je ověřena únosnost automobilového jeřábu pro

manipulaci se zeminou při provádění výkopu v hloubce pomocí přistaveného kontejneru.

Vtéto navazující části je rovněž důsledně prostorově i technologicky řešena část týkající se
problematických zemnich prací v blízkosti okolního stávajícího objektu. S touto

problematikou se student zúčastnil rovněž studentské soutěže SVOČ. Jako velmi důležitou
část práce vidím ve zpracování položkového rozpočtu pomocí software Build Power, který
student zvládl velmi dobře i s následnými výstupy a to limitek zdrojů. Posledními přílohami



jsou časový plán zpracovaný v programu Contec a jeho výstup histogram nasazeni
pracovníků. Zde doporučuji studentovi se dále a hlouběji zabývat metodami časového

plánování a to pomocí dostupných programů, aby jeho budoucí pozice v praxi, založená právě

na analýze a plánováni zdroji byla ještě na vyšší úrovni než doposud.

Celkově lze konstatovat, že práce je zpracovaná přehledně a na velmi dobré úrovni, jak

po obsahovó, tak i po estetické stránce.

Úkoly, které jsem v primámím zadáni studentovi vytýčil, student splnil. Po počátečním

mírném váháni, jak svoji práci zpracovat a po mém mímém usměrnění, již student pracoval

v pŤevžžté většině období zcela samostatně.

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

mu budou vytyčeny.

Vzhledem k výše uvedenjrrn skutečnostem hodnotím bakalářskou práci
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