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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Administrativní budova Lomnického – stavebně 

technologická příprava stavby 

Autor práce: Bc. Vlastimil Hanzlík 

Vedoucí práce: Ing. Boris Biely 

Popis práce: 

Náplní výše uvedeného zadání bylo vypracovat stavebně technologickou přípravu stavby z pohledu 

zhotovitele ve fázích předvýrobní a částečně i výrobní přípravy. 

Jedná se o novostavbu administrativní budovy, která se nachází v Praze - Nuslích. Urbanistické řešení 

vychází z tvaru pozemku a ze stávající urbanistické a architektonické struktury území. Budova má 

nepravidelný půdorys délky cca 75 m a šířky cca 35 m se třemi podzemními a osmi nadzemními podlažími 

včetně střešní nástavby. Z východní strany od pátého nadzemního podlaží objekt terasovitě ustupuje. 

Objekt je navržen jako trvalý a je zastřešený plochou pochozí a nad 8. NP nepochozí plochou střechou. 

Svislé nosné konstrukce objektu jsou navrženy jako železobetonové monolitické sloupy a stěny. V 

nadzemních podlažích jsou železobetonové monolitické stěny umístěny okolo vertikálních komunikačních 

tras a slouží pro zavětrování objektu. V 8. NP tvoří svislou nosnou konstrukci ocelové sloupky. Obvodové 

konstrukce podzemních podlaží jsou řešeny podzemními monolitickými stěnami. Vodorovné nosné 

konstrukce jsou železobetonové monolitické desky. Objekt je založený na velkoprůměrových vrtaných 

monolitických železobetonových pilotách a železobetonové monolitické základové desce. 

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 koordinační situace 

s řešením širších dopravních vztahů (vytipování zájmových bodů zásobovacích tras a jejich zhodnocení), 

ekonomické propočty a rozpočty stavby a hlavního stavebního objektu, vyhodnocení staveniště a na 

základě jeho vyhodnocení provedení návrhu zařízení staveniště včetně stanovení staveništních potřeb 

energií, návrh strojní sestavy pro provedení díla, technologický předpis pro zemní práce včetně zabezpečení 

stavební jámy podzemními stěnami, kontrolní a zkušební plán pro zemní práce a podzemní stěny, 

bezpečnostní a environmentální aspekty při výstavbě, detaily hydroizolací spodní stavby. Jako velmi 

zajímavou hodnotím kapitolu, která řeší časové a ekonomické porovnání dvou variant těžení stavební jámy 

ve stísněných prostorových podmínkách a to metodou dopravníkového pásu a metodou spouštěných 

kontejnerů. 

V části přílohové, tedy ve výkresové a výpočtové dokumentaci student řeší situaci staveniště včetně jeho 

zařízení pro technologické etapy zemních prací, hrubé spodní i vrchní stavby, situace dopravních vztahů 

v blízkosti staveniště a rovněž pro mimostaveništní dopravu. Dále je zpracován položkový rozpočet 

s výkazem výměr včetně navazujících limitek zdrojů, vše zpracováno pomocí software Build Power S, časový 

a finanční harmonogram stavby pomocí software excel, časový plán provádění hrubé stavby s navazujícím 

histogramem pracovníků vše zpracováno v programu Contec, schéma dopravních vztahů v okolí staveniště 
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včetně přechodného dopravního značení, řešena je také mimostaveništní doprava se zájmovými body, 

detaily hydroizolačních spojů.  

Hodnocení práce studenta: 

 

V
ý
b
o
rn

é
 

V
e
lm

i 
d
o
b

ré
 

D
o
b

ré
 

N
e
v
y
h

o
v
u

jíc
í 

1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Student se mnou pravidelně konzultoval všechny části své práce, byl aktivní a snažil se vyhledávat 

alternativy zvolených řešení. Celkově lze konstatovat, že práce je obsáhlá a je zpracovaná přehledně a 

pečlivě, jak po obsahové, tak i po formální stránce. Úkoly, které jsem na úvod studentovi vytýčil, ve své 

práci splnil. 

Doporučuji studentovi, na závěr jeho studia, aby se v nadcházející praxi nebál prosazovat více své názory a 

hledal možná alternativní řešení, která se při každé činnosti nabízejí. Bc. Hanzlík je velmi pečlivý a věřím, že 

z něj bude za pár let velmi dobrý stavební inženýr, který bude umět srozumitelně vysvětlit a obhájit svá 

technická i organizační řešení. 

Student prokázal, že je schopen bez zásadních problémů samostatně zvládat stavebně technické úkoly, 

které mu budou vytyčeny. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  23. ledna 2019  Podpis vedoucího práce………………………………… 


