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Název práce: Přístavba onkologického centra FN Brno – hrubá spodní 

stavba 

Autor práce: Denisa Gottvaldová 

Vedoucí práce: Ing. Boris Biely 

Popis práce: 

Náplní výše uvedeného zadání bylo vypracovat stavebně technologickou přípravu na technologickou etapu 

hrubé spodní z pohledu zhotovitele ve fázích předvýrobní a částečně i výrobní přípravy. Jedná se o 

přístavbu onkologického centra, která je situována v areálu Fakultní nemocnice v Brně na ulici Černopolní. 

Nově přistavovaný objekt bude sloužit jako pracoviště dětské medicíny onkologického centra s magnetickou 

rezonancí. Přístavba má jedno nadzemní patro a je částečně podsklepená, Základy přístavby jsou tvořeny 

základovými pasy a deskou s hlubinnými mikropilotami s injektovaným kořenem. Svislé konstrukce jsou 

tvořeny betonovými bednicími tvarovkami a broušenými keramickými bloky. Stropní konstrukce 2. PP je 

železobetonová monolitická deska, strop 1. PP je tvořen předpjatými železobetonovými panely. 

V rámci práce studentka zpracovala širší dopravní vztahy s vyznačením zájmových bodů a jejich posouzení 

pro relevantní dopravní návozy, návrh staveniště včetně jeho zařízení, návrh kontejnerových buněk, 

výpočty staveništních energií, návrh strojní sestavy pro danou technologickou etapu s výpočty některých 

potřeb (pracovních cyklů), technologický předpis pro mikropiloty, bezpečnostní a environmentální aspekty 

při provádění akce. 

 V rámci výkresových a výpočtových částí práce, uvedených v příloze byly zpracovány dopravní vztahy 

v blízkosti staveniště včetně přechodného dopravního značení, situace na zařízení staveniště pro 

skládkování materiálů a pro betonáž, kontrolní a zkušební plán pro provedení mikropilot, položkový 

rozpočet pro provedení hrubé spodní stavby s výkazem výměr a navazujícími limitkami potřeb zdrojů vše 

zpracováno pomocí software Build Power S, časový plán na technologickou etapu zpracovaný software 

Contec s vyznačením kritické cesty a navazujícím histogramem pracovníků. 

Hodnocení práce studentky: 
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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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Celkové hodnocení a závěr: 

Studentka průběžně a pravidelně docházela na mé konzultace, při kterých vystupovala aktivně a se zájmem 

hledala možná řešení. Byla přístupná všem mým nabízeným informacím, které dovedla řádně zapracovat do 

své práce. Lze tedy konstatovat, že bakalářská práce je zpracovaná přehledně a pečlivě, jak po obsahové, 

tak i po formální stránce. Rovněž mohu konstatovat, že se v průběhu stavebně technologického 

projektování seznámila a také vcelku dobře naučila pracovat se softwarovými nástroji, které jsou nezbytné 

pro kvalitní stavebně technologickou přípravu. 

Úkoly, které jsem na úvod studentce vytýčil, splnila. Doporučuji studentce Gottvaldové, aby se nebála více 

prosazovat svá řešení, u kterých si myslí, že by byla realizovatelná, ačkoliv se běžně nachází více 

alternativních řešení. 

Studentka mne přesvědčila, že dovede pracovat samostatně a ve většině případů také můžu hodnotit, že 

správně. Denisa Gottvaldová rovněž prokázala, že je schopna samostatně zvládat dílčí stavebně 

technologické úkoly, které ji budou vytyčeny. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

 

Datum:  4. června 2019  Podpis vedoucího práce………………………………… 


