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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Bytový komplex Netroufalky, objekt F – stavebně 

technologický projekt 

Autor práce: Bc. Jan Čermák 

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 výškový bytový dům SO 204 – objekt F, který je 

součástí většího bytového komplexu Campus rezidenční areál II situovaného v části Brno – Bohunice. 

Řešený objekt má 1 podzemní podlaží a 13 nadzemních podlaží a jsou zde situovány jak byty, tak i komerční 

prostory a zázemí. Jedná se o stěnový monolitický železobetonový systém doplněný keramickými stěnami, 

založený na železobetonové základové desce, se železobetonovými stropy. 

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, 

širší dopravní vztahy návrhových tras zásobování stavby i v okolí staveniště, návrh hlavních strojů a 

mechanizace pro provedení díla, technologický předpis pro hrubou spodní stavbu, kontrolní a zkušební 

plán. Závěrečnými kapitolami této knihy jsou pak bezpečnostní aspekty při výstavbě a odkazy na přílohové 

části v kapitolách položkový rozpočet a propočet stavby dle THU. 

 V části přílohové, tedy výkresových a výpočtových dokumentů student řeší návrh smlouvy o dílo na 

provedení hrubé stavby, situaci staveniště včetně jeho zařízení pro zemní práce, hrubou stavbu a práce 

dokončovací, širší dopravní vztahy s vyznačením a zhodnocením zájmových bodů, posouzení zvedacího 

mechanismu a čerpadla betonové směsi, výkresy bednění svislých konstrukcí 1. PP a stropu 1. PP, kontrolní 

a zkušební plán pro monolitické konstrukce. V dalších částech příloh jsou zpracovány položkový rozpočet 

s výkazem výměr a propočet stavby programem Build Power, limitky zdrojů, časové plány objektu pro 

hrubou stavbu, detailní výsek 2. -11. NP monolitických konstrukcí, histogramy pracovníků, časový a finanční 

plán stavby. 
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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 v naprosté většině řešených problémů dokázal také sám dotáhnout do 

zdárného 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 a často i překročil. Dílčí 

problematiku, na kterou jsme při zpracování narazili, zpracoval vždy velmi rychle, smysluplně a velmi 

aktivně, přičemž dokázal i velmi kvalitně své postupy zdůvodnit. 

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 
 

Na základě výše uvedeného hodnocení, s přihlédnutím na velmi kvalitně zpracovanou, obsahově bohatou 

práci a vzhledem k celkové osobnosti studenta jak z hlediska odbornosti, tak i lidského přístupu, navrhuji 

komisi zvážit, po úspěšné obhajobě této práce, aby navrhla studenta na ocenění děkanem stavební fakulty 

či na ocenění ČKAIT za velmi kvalitně zpracovanou diplomovou práci.  

 

Datum:  23. ledna 2020  Podpis vedoucího práce………………………………… 


