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Název práce: Skladovací Hala č. 2 v Rousínově – stavebně technologický projekt 

Autor práce:  Bc. Denisa Gottvaldová 

Vedoucí práce: Ing. Boris Biely 

Popis práce: 

Náplní výše uvedeného zadání bylo vypracovat stavebně technologickou přípravu na výše uvedenou stavbu 

z pohledu zhotovitele ve fázích předvýrobní a částečně i výrobní přípravy. Jedná se o novostavbu skladovací 

haly v Rousínově. Přístavba haly č. 2 k hale č. 1 je projektovaná jako dvoulodní montovaná železobetonová 

hala založená na pilotách se střechou z trapézových plechů a obvodového pláště ze sendvičových panelů. 

Skladovací hala je nepodsklepená a má jedno nadzemní patro, obsahuje vestavbu administrativy, která má 

dvě nadzemní patra. Hala je přístupná hlavním vstupem z jižní strany budovy, únikový východ z budovy je 

situován na východní straně budovy, kde je také přístup pro nákladní automobily pro export a import zboží 

V rámci práce studentka zpracovala stavbu po stránce stavebně technologické, kdy v této knižní části práce 

řeší, širší dopravní trasy včetně návrhu dopravy v okolí staveniště, návrh zařízení staveniště včetně 

staveništních potřeb energií, strojní sestavu relevantní mechanizace navržené pro tuto stavbu, 

technologické předpisy pro provádění drátkobetonové podlahy a monolitické opěrné železobetonové 

stěny, environmentální požadavky při výstavbě, jakož i doplňkovou hlukovou studii. Dále zde řeší plán 

zajištění potřebných zdrojů pro SO 02, jakož i jeho časový plán a navazující časový a finanční plán celé 

stavby. 

V rámci výkresové a výpočtové části práce, jsou zpracovány soubory uvedené v přílohách, ve kterých 

studentka zpracovala dopravní vztahy v blízkosti staveniště, situaci zařízení staveniště pro technologickou 

etapu montáže prefabrikovaného ŽB skeletu včetně posouzení zvedacího mechanismu a rozmístění 

prefabrikovaných prvků k montáži. Dále v přílohové části zpracovala položkový rozpočet haly s navazujícími 

limitkami zdrojů, schéma provádění drátkobetonové podlahy včetně kontrolního a zkušebního plánu, 

časové plány provádění objektu haly a celé stavby a propočet stavby dle technicko - hospodářských 

ukazatelů.  

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Studentka se mnou průběžně řešila konzultace v převážné většině online formou, ale také osobně, pokud to 

hygienická situace dovolila. Při konzultacích vystupovala aktivně a se zájmem hledala možná řešení. Také 

byla přístupná všem mým nabízeným informacím, které dovedla řádně zapracovat do své práce. Občasná 

zaváhání a hledání souvislostí nemění celkově velmi dobré vystupování studentky a kvalitní výstup její 

závěrečné práce. Diplomová práce je zpracovaná přehledně a pečlivě, jak po obsahové, tak i po formální 

stránce.  

Průběžné úkoly, které jsem v rámci zpracování diplomové práce Bc. Gottvaldové vytýčil, vždy splnila. 

Studentka mne přesvědčila, že dovede pracovat samostatně a v naprosté většině případů také můžu 

hodnotit, že správně. 

Studentka prokázala, že je schopna samostatně zvládat stavebně technické úkoly, které ji budou vytyčeny. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  26. ledna 2021  Podpis vedoucího práce………………………………… 


