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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Výstavba výrobní haly Lavimont – stavebně technologický 

projekt 

Autor práce: Bc. Filip Máčal 

Vedoucí práce: Ing. Boris Biely 

Popis práce: 

Náplní výše uvedeného zadání bylo vypracovat stavebně technologický projekt z pohledu zhotovitele ve 

fázích předvýrobní a částečně i výrobní přípravy. Jedná se o výstavbu haly, kde je v části vlastní haly jedno 

nadzemní podlaží, v části zářezu do terénu je s částečným podsklepením. Halová část obsahuje v 1.NP 

halový prostor, na severní straně je situována administrativní a sociální část obsahující 3 nadzemní podlaží. 

Z důvodu zajištění úniku při požáru je v severní části východní fasády situováno požární únikové schodiště. 

Nosnou konstrukci tvoří železobetonový montovaný skelet, jižním směrem vystupuje na krakorcích 

předsunutá fasáda administrativního přístavku. Po obvodu stavby průmyslové haly budou pro příjezd a 

vstup vybudovány zpevněné plochy obsahující parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky. Průmyslová hala 

bude napojena přípojkami na vybudované a provozované inženýrské sítě, které budou provedeny současně 

se stavbou. 

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 zařízení staveniště 

s výpočtem staveništních energií, širší dopravní vztahy návrhových tras zásobování stavby materiály a stroji 

včetně posouzení tzv. zájmových bodů, návrh a posouzení dopravy v okolí staveniště, návrh a posouzení 

zvedacího mechanizmu, návrh hlavních stavebních strojů pro provedení díla, technologický předpis pro 

železobetonový prefabrikovaný skelet s navazujícím kontrolním a zkušebním plánem, bezpečnostní a 

environmentální aspekty při výstavbě, alternativní řešení návrhu stropní konstrukce, návrh záporového 

pažení a využití BIM ve výstavbovém procesu. 

V části přílohové, tedy výkresových a výpočtových dokumentů student řeší situaci staveniště včetně jeho 

zařízení pro technologické etapy provedení pilot, základů a hrubé vrchní stavby, výkres prvků skeletu, 

prostorové provádění pilot a jejich časový rozbor, posouzení únosnosti mobilního jeřábu s navazujícím 

montážním schématem osazování prefabrikovaných konstrukcí s řešením detailů jejich spojů. V přílohové 

části je rovněž zpracován položkový rozpočet s výkazem výměr pro objekt SO 01 zpracovaný pomocí 

software Build Power, limitky materiálů, strojů a profesí, časový plán objektu SO 01 zpracovaný pomocí 

software Contec s navazujícím histogramem pracovníků. V této části je přiložen rovněž plán časového 

využití hlavních strojů, časový plán vybudování a likvidace zařízení staveniště, hluková studie, dopravní 

situace v blízkosti staveniště, časový a finanční plán celé stavby, jakož i operativní plán. 

 

 



 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

2 / 2 

Hodnocení práce studenta: 
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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 velmi aktivní a snažil se vyhledávat 

alternativy zvolených řešení, které převážně sám dotahoval do konce. Sám si rovněž vyhledával podstatnou 

část podkladových materiálů, ze kterých následně čerpal informace k zařazení do své diplomové práce. 

Úkoly, které jsem na úvod studentovi vytýčil, student beze zbytku splnil. Dílčí problematiku, na kterou jsme 

při zpracování narazili, zpracoval vždy velmi rychle, smysluplně a velmi aktivně. 

Celkově lze konstatovat, že práce je zpracovaná velmi přehledně a pečlivě, a to jak po obsahové, tak i po 

formální stránce.  

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

budou vytyčeny. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

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


