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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: 

 Příprava realizace monolitického skeletu pavilonu chirurgie nemocnice Třebíč  

Autor práce:  Jan Hlávka 

Vedoucí práce:  Ing. Radka Kantová, Ph.D. 

Popis práce: 

Jedná se o závěrečnou práce zaměřenou na výrobní přípravu konkrétní stavby. Rozsah BP byl 

stanoven pro zadanou technologickou etapu takto:  

Vypracování požadovaných dokumentů na základě údajů z technické zprávy projektové 

dokumentace vybraného objektu a koordinační situace zvolené stavby. 

Zadán výpočet výkazu výměr a zpracování technologických předpisů železobetonové svislé a 

vodorovné konstrukce. 

Úkolem bakalářské práce bylo zejména řešení organizace výstavby pro zadanou 

technologickou etapu, zejména ve výkresech zařízení staveniště a technické zprávě pro 

zařízení staveniště, navržení strojní sestavy včetně ověření umístění strojů na staveništi.  

Požadovány bilance zdrojů, vypracování časového plánu pro zadanou technologickou etapu.  

Pro řešené stavební procesy stavby zadáno stanovení kvalitativních a bezpečnostních 

požadavků.  

Pro zpracování částí pro tzv. jiná zadání požadován rozpočet, návrh bednícího systému 

monolitických konstrukcí s prováděcími výkresy bednění a prokreslení vybraných 

konstrukčních detailů, porovnání možnosti řešení ochrany před rentgenovým zářením. 

Podrobnější stanovení rozsahu zpracování BP je dáno „Přílohou k zadání BP“.  

 

Podkladem pro zpracování zadaných úkolů byla projektová dokumentace stavby, kterou 

studentovi poskytla pro studijní účely architektonická kancelář Penta, s.r.o.   

Odevzdaná BP je členěna na textovou část a na přílohovou část. Textová část v rozsahu 165 

stran obsahuje dokumenty průvodní a souhrnné technické zprávy, prověření širších 

dopravních vztahů s definováním a prověřením kritických bodů zásobovacích tras, 

technologický předpis pro svislé nosné ŽB konstrukce, technologický předpis pro 

železobetonový strop, zprávu zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, zprávu BOZP, 

kontrolní a zkušební plány a dokument k ochraně před rentgenovým zářením. 

Student v přílohové části odevzdává 7 příloh. Jako příloha č.1 je doložen položkový rozpočet 

zpracovaný se SW podporou BUILDpower S, v příloze č.2 jsou tři výkresy sestav bednícího 

systému, jak pro strop, tak pro ztužující stěny, šachty a sloupy s výpisem prvků bednění. 

Výkresy jsou dobře zpracovány, jen v půdorysné skladbě bednění měly být doplněny kóty. 
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Jako příloha č. 3 doložena koncepce zařízení staveniště pro etapu hrubé vrchní stavby a 

v příloze č. 4 ověření použitelnosti zvolené mechanizace pro betonáž, včleněno do výkresu 

zařízení staveniště. Zátěžová křivka zvedacího mechanismu s vyznačením kritického břemene 

v příloze č.5. 

V příloze č.6 je časový plán vypracovaný se SW podporou CONTEC s histogramem pracovníků 

a v příloze č.7 Tabulka kontrolního a zkušebního plánu. 

Hodnocení práce studenta: 

 

V
ý
b

o
rn

é
 

V
e

lm
i 
d

o
b

ré
 

D
o

b
ré

 

N
e

vy
h

o
vu

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: 

Jedná se o pěkně zpracovanou BP, všechny části zadání BP byly splněny v požadovaném 

rozsahu, který stanoví příloha k zadání bakalářského projektu. Rozsah a zpracování závěrečné 

práce vypovídá o tom, že student je připraven řešit zadané úkoly stavebně technologické 

přípravy i v praxi. Na BP student pracoval průběžně, pravidelně konzultoval. 

 

S dokumentem k ochraně před rentgenovým zářením, kde je porovnána časově 

a finančně náročnost variant barytových omítek a sádrokartonových 

konstrukcí, se student účastnil oborového kola SVOČ, kde obsadil první místo. 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Vzhledem k rozsahu práce a výše uvedeným 

skutečnostem hodnotím bakalářskou práci studenta Jana Hlávky známkou: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  4. června 2019  Podpis vedoucího práce: Ing. Radka Kantová, Ph.D. 


