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Náplnívýše 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

třípodlažní nepodsklepený objekt realizovaný jako železobetonový monolitický skelet s výplňovým zdivem

z keramických tvárnic a monolitickými železobetonovými stropy.

V rámci práce student zpracoval návrh zařízení staveniště, strojní sestavu nutnou k použití pro tuto

technologickou etapu, širší dopravní vztahy, technologický předpis pro provádění železobetonové
monolitické konstrukce, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, environmentální

aspekty výstavby, porovnání časové a finanční alternativy provádění svahovaných a pažených výkopů.

V části výkresových a uýpočtových příloh bylo zpracováno zařízení staveniště, průkazy autočerpadla a
autojeřábu, situace dopravních vztahů v blízkosti staveniště, situace širších dopravních vztahů pro dovoz
betonových směsí, řeziva, bednění, výztuže, keramických tvárnic a krytiny, jakož i pro věžový jeřáb. Součástí
těchto přílohových částí jsou rovněž položkový 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 D x n !
2. přístup autora při zpracování práce ! x n !
3. vvužití odborné literaturv a práce s ní ! x D n
4. Formální, qrafická a jazyková úprava práce x ! ! D

5. splnění požadavků zadání práce x ! n !

celkové hodnocení a závér=

Student se mnou pravidelně konzultoval všechny části své práce, byl aktivní a snažil se vyhledávat
alternativy zvolených řešení, Celkově lze konstatovat, že práce je zpracovaná přehledně a pečlivě, jak po

obsahové, tak i po formální stránce. Úkoly, které jsem na úvod studentovi vytýčil, beze zbytku splnil. Po

Hodnocení vedoucího bakalářské práce
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počátečních váhavých a trochu nejistých krocích studenta při zpracovánítéto práce, mne v závěru ujistil, že

dovede pracovat samostatně a ve většině případů také můžu hodnotit, že správně.

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

vytyčeny.

Klasifikační stupeň podle ECTS: B l L,5

Datum: 5. června 2017

}:aliulla slavclrni V{ j'[' r, }]rnč ] Veleřj 3-]lli)j , {t02 ůů l l3r:;t

2/2


