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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 bytouý

dům se dvěma provozně nepropojenými sekcemi ,A", ,,B" s vlastními vchody. Tento objekt má 6

nadzemních podlaží, v nichž v 1. NP jsou umístěny komerční prostory se zázemím, v ostatních podlažích
jsou bytové jednotky. Konstrukční systém je stěnový s nosnými svislými konstrukcemi z pálených tvarovek,

stro py jsou z předpjatých železobetonových prefa bri kátů včetně ba l konových podest.

Práce je zpracována v souladu s přísnými požadavky směrnic rektora školy a děkana fakulty na věcnou a

formální úpravu VŠt<P. Práce je rozdělena do dvou ěástí, z nichž první tvoří tzv. ,,knižní vazba", ve které jsou

veškeré textové a popisové části, druhou část tvoří přílohy, které jsou výpočtového či výkresového
charakteru.

V rámci textové části student zpracoval návrh zařízení staveniště s vyznačením polohy provozního a
hygienického zázemí, návrh staveništních kontejnerů určených pro provoz stavby, místa připojenía rozvodů

staveništních energií. Dalšími kapitolami této textové práce je návrh strojní sestavy nutné k použití pro

zadanou technologickou etapu, širší dopravní vztahy s vyznačením zájmových bodů a jejich zhodnocením
pro dovoz hlavních materiálů jako je beton, železobetonové prefabrikáty, zdící prvky, dřevěné vazníky. Na

tyto kapitoly navazuje technologický předpis pro provedení střešní konstrukce a související kontrolní a
zkušební plán, jakož i bezpečnostní aspekty při realizaci střešní konstrukce a konečně environmentální
požadavky dané technologické etapy.

V přílohové části, tedy ve výkresových a výpočtových dokumentech byly zpracovány tyto části: situace

zaYízení staveniště, velmi důkladné průkazy zvoleného autojeřábu pro montáž stropní konstrukce a střešní
konstrukce, situace dopravních vztahů v blízkosti staveniště včetně přechodného dopravního značení.

Součástí těchto přílohových částí jsou rovněž propočet stavby dle THU, položkový rozpočet s výkazem
výměr pro hrubou vrchní stavbu zpracovaný software Build Power, jakož i limitky materiálů, strojů a profesí,

časový harmonogram pro hrubou vrchní stavbu zpracovaný software Contec a navazující histogram
pracovníků zpracovaný stejným software jako časový harmonogram, kontrolní a zkušební plán ve formě
tabulky pro technologickou etapu střešní konstrukce.
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Hodnocení práce studenta:
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu t] N t l
2. přístup autora při zpracovánípráce t] N n I
3, vvužití odborné literaturv a práce s ní I x n I
4. Formální qrafická a jazyková úprava práce x ! n !
5, Splnění požadavků zadání práce x D r I

celkové hodnocen i a závér=

Student Laga se mnou pravidelně konzultoval všechny části své práce. Při zpracování své práce byl aktivní a
snažil se vyhledávat, pro něj nová řešení, které často předkládal v alternativách. Svým způsobem
představování plnění dílčích cílů práce, mne téměř vždy přesvědčil, že postupy má promyšlené a
zhodnocené a pouze v několika málo případech bylo nutné jeho představy korigovat a dát jim reálnější
podobu, Pouze'škoda, že v úplném konci nedokázal student udržet svůj kvalitní a rychlý přístup k práci, tím
by totiž některé výstupy mohly b,ýt zpracovány důkladněji a pro něj samotného v méně stresující formě,

Celkově lze konstatovat, že práce je zpracovaná přehledně a splnila zadánL jak po obsahové, tak i po

formální stránce. Úkoly, které jsem na úvod studentovi vytýčil, ve své práci splnil.

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
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