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Náplní výše uvedeného zadání bylo vypracovat stavebně technologický projekt z pohledu zhotovitele ve
fázích předvýrobní a částečně i výrobní přípravy. Jedná se o novostavbu administrativní budovy v Trenčíně
na pobřeží Váhu. Jedná se o nepodsklepený čtyřpodlažní objekt, jednoduchého založení na monolitických
železobetonových či betonových patkách a pásech. Nosnou konstrukcí tvoří monolitický železobetonový
skelet rámové soustavy s průvlaky ztužidly a ztužující stěnou, strop je rovněž železobetonový, monolitický.
Obvodový plášť je zděný z tvarovek porotherm se zateplením, poslední podlaží s ocelovou konstrukcí je

opláštěné panely One Q-200, střecha je plocha, zateplená, s hydroizolací fatrafol, přitížená a chráněná
štěrkem,

Práce se skládá ze dvou dílčích, vzájemně propojených částí a to tzv. ,,knižní vazby" a přílohové části. V první
části, tedy tzv. knižní vazbě student řeší nejprve obecnou část stavebně technologické zprávy s odkazy na

následující, podrobněji řešené kapitoly, a objasňuje koncepci dané stavby na podkladech technické
dokumentace, zapůjčené projektantem. Dalšími řešenými kapitolami této práce jsou staveniště včetně jeho

zařízení, dopravní značenív blízkosti staveniště, návrh stavebních kontejnerů, napojení na inženýrské sítě a
spotřeba staveništních energií, širší dopravní trasy pro zásobování stavby relevantními materiály a jeřábu,

technologický předpis pro provedení monolitických svislých a vodorovných nosných konstrukcí. Dále jsou

v knižní vazbě kapitoly, které objasňují provedení prací pomocí nosných strojů s uvedením jejich

technických údajů, důvodu a času použití těchto strojů a mechanizace, kontrolní a zkušební plán pro
provedení monolitických svislých a vodorovných nosných konstrukcí, vysvětlení propočtu a rozpočtu, jakož i
vysvětlení časového p|ánu. V posledních kapitolách student porovnává provedení výkopů dvěma
technologiemi a to svahovanou a paženou, závěrem se zabývá bezpečnostními a environmentálními
aspekty ve výstavbě.

V části přílohové, tedy výkresové a výpočtové dokumentaci student řeší situaci staveniště včetně jeho
zařízení pro etapu hrubé stavby a dokončovacích prací, je zde vykreslena dopravní situace v okolí
staveniště. Dalšími přílohami jsou rozpočet objektu včetně limitek zdrojů a propočet stavby dle THU, vše
zpracováno software Build Power S. dále je zde zpracován časový a finanční plán stavby a objektu včetně
histogramu nasazení pracovníků, zpracováno pomocísoftware Microsoft Project. V posledních přílohách je
graficky znázorněno porovnání variant výkopů pomocí svahování a pažení a také průkaz zvedacích
mechanizmů.

Hodnocení vedoucího diplomové práce
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu x ! ! !
2. Přístup autora při zpracování práce ! x l !
3. Wužitíodborné literatury a práce s ní ! x I !
4. Formální, qrafická a iazyková úprava práce x ! ! I
5. Splnění požadavků zadání práce x ! l !

Hodnocení práce studenta:

celkové hodnocen i a závér:
Student se mnou pravidelně konzultoval všechny části své práce, byl aktivní a snažil se vyhledávat

alternativy zvolených řešení, které po mých dílčích korekcích dotahoval do konce. Sám sivyhledal a zajistil

převážnou část podkladových materiálů, ze ktených následně čerpal informace k využití ve své diplomové
práci.

Úkoly, které jsem studentovi vytýčil, student splnil. Dílčí problematiku, na kterou jsme při zpracování

narazili, zpracoval vždy smysluplně a bez výraznější pomoci.

Celkově lze konstatovat, že práce je zpracovaná přehledně a pečlivě, a to jak po obsahové, tak i po formální
stránce. Jen bych studentovi doporuči| více zdravé agresivity při hledání možných variant a jejich

prosazování a to především s blížícím se nástupem do reálné stavební praxe,

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

Klasifikační stupeň podle ECTS:

Datum: 26. ledna 2018 Podpis vedoucího
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