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Náplní výše uvedeného zadání bylo vypracovat stavebně technologickou přípravu na technologickou etapu

hrubé stavby z pohledu zhotovitele ve fázích předvýrobní a částečně i výrobní přípravy. Jedná se o

administrativní budovu v Pardubicích, založené na pilotových základech. Objekt je nepodsklepený, má čtyři

nadzemní podlaží a střešní nástavbu. Střešní konstrukce je řešena jako jednoplášťová plochá střecha,

konstrukční systém tvoří železobetonová monolitická konstrukce (sloupy, ztužující stěny, průvlaky a stropy),

obvodový plášť je proveden kombinací akustického zdiva a lehkého hliníkového rámu doplněného
zasklením profilit a obkladem Alucobond.

Práce se skládá ze dvou dílč| vzájemně propojených částí a to tzv. ,,knižní vazby" a přílohové části. V první

části, tedy tzv. knižní vazbě student řeší situaci širších dopravních tras (doprava betonu, bednění, oceli,

zdících prvků), návrh zařízení staveniště včetně potřebných staveništních rozvodů a jejich rnýpočtu, jakož i
navržené staveništní kontejnery a další vybavení staveniště. Da|šími částmi jsou odkazy na rozpočtové a
časové parametry stavby, které jsou podrobně řešeny v přílohové části této práce. Technologický předpis

pro provedeníželezobetonového monolitického stropu tvořídalší kapitolu této části bakalářské práce, jakož

i strojní sestava nutná k provedení zadané technologické etapy. Dále je v práci zpracován kontrolní a
zkušební plán pro monolitický železobetonový skelet, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Poslední
kapitolu tvoří porovnání časové náročnosti, jakož i finančních nákladů pro dvě alternativy provádění

betonáže, což je v tomto případě betonáž pomocí autočerpadla a pomocí bádie.

V části přílohové, tedy výkresových a uýpočtových dokumentů student řeší situaci širších dopravních
vztahů, situace zařízení staveniště, položkouý rozpočet s výkazem výměr pro hrubou stavbu zpracovaný
software Build Power, limitky materiálů, strojů a profesí, časový harmonogram pro hrubou stavbu

zpracovaný software Contec, histogram pracovníků zpracovaný stejným software jako časový
harmonogram.

Hodnocení práce studenta l
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu x I D tr

2. přístup autora při zpracovánípráce x ! ! !
3. wužitíodborné literatury a práce s ní x ! n !

Hodnocení vedoucího bakalářské práce



4. Formální qrafická a jazyková úprava práce x ! ! D

5. splnění požadavků zadání práce x ! l !

celkové hodnocen i a závér:
Student se mnou pravidelně konzultoval všechny části své práce, byl velmi aktivní a snažil se vyhledávat
alternativy zvolených řešení, které převážně sám dotahoval do konce. Sám si rovněž vyhledával podstatnou

část podkladových materiálů, ze kterých následně čerpal informace kzařazení do své bakalářské práce.

Student nad rámec vlastní bakalářské práce postoupil s dílčí kapitolou až do mezinárodního kola SVOČ

s tématem porovnání betonáže svislých konstrukcí pomocíčerpadla betonové směsi a pomocí bádie!

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 dílčí stavebně technické úkoly, které mu

budou vytyčeny.

Klasifikačnístupeň podle ECTS= A l L
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