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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 objekt včetně podkroví, který je nepodsklepený, ale částečně zapuštěný do terénu. Základové

konstrukce tvoří monolitické betonové pasy, svislé konstrukce jsou tvořeny keramickými tvarovkami Heluz

na lepidlo, stropy tvoří monolitická železobetonová deska, konstrukce krovu tvoří hambálková soustava

v kombinaciocelouých a dřevěných prvků.

V rámci své práce student zpracoval situaci dopravních vztahů pro dopravu strojů na staveniště, zeminy na

skládku, dopravu betonové směsi a stavebních materiálů, dopravu ocelových prvků, bedněnía rovněž řešil

dopravní situaci v blízkosti staveniště. Dále je v této části práce řešen návrh zařízení staveniště včetně
potřebných staveništních rozvodů a jejich výpočtu, jakož i navržené staveništní kontejnery. Dalšími částmi
jsou odkazy na rozpočtové a časové parametry stavby, které jsou podrobně řešeny v přílohové části této
práce, technologický předpis pro provedení železobetonového monolitického stropu, strojní sestava nutná

k provedení technologické etapy, kontrolní a zkušební plán pro stropní konstrukci, bezpečnost a ochrana
zdraví při práci, environmentální aspekty výstavby. V části výkresových a výpočtových příloh bylo
zpracováno: situace širších dopravních vztahů a řešení dopravy v blízkosti staveniště, situace zařízení
staveniště, výpočet staveništních potřeb elektrické energie a vody, položkový rozpočet s výkazem rnýměr

pro hrubou stavbu zpracovaný software Build Power, limitky materiálů, strojů a profesí, časouý
harmonogram pro hrubou stavbu zpracovaný software Contec, histogram pracovníků zpracovaný stejným
software jako časový harmonogram, průkaz zvedacího mechanizmu a čerpadla betonové směsi, schémata

bednění věnců a železobetonového monolitického stropu,

Hodnocení vedoucího bakalářské práce
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Ing. Boris Biely

Hodnocení práce studenta:
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu x ! I !
2. přístup autora při zpracování práce x ! tr !
3, vvužití odborné literaturv a práce s ní N n D I
4. Formální, qrafická a jazyková úprava práce x ! n !
5, Splnění požadavků zadání práce x ! I !
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celkové hodnoceni a závér=

Student se mnou pravidelně konzultoval všechny části své práce, byl velmi aktivní a snažil se vyhledávat
alternativy zvolených řešení, které i sám dotahoval do konce. Sám si sháněl převážnou část podkladových

materiálů, ze ktených následně čerpal možná řešení,

Úkoly, které jsem na úvod studentovi vytýčil, student splnil, často i v termínu dřívějším, než jsem požadoval.

Dílčí problematiku, na kterou jsme při zpracování narazili, zpracoval vždy velmi rychle, smysluplně a opět
velmiaktivně.

Celkově lze konstatovat, že práce je zpracovaná přehledně a velmi pečlivě, 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.

Klasifikační stupeň podle ECTS: A l L

Datum: 5. června 2017
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