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Autor bakalářské práce: Beáta Kvapilová 

Vedoucí bakalářské práce: Ing.Yvetta Diaz 

Studentka Beáta Kvapilová vypracovala bakalářskou práci na téma: Stavebně 

technologická založení obytného souboru  Na Křtinách. 

Popis stavby:  Navrhovaný objekt domu Na Křtině – Objekt C je určen výhradně k bydlení a je 

tvořen čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. V objektu je umístěno 12 

bytových jednotek velikosti 2+kk až 5+kk a 14 garážových stání včetně stání vymezeného pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Založení stavby je složité, na základě 

geologického průzkumu zde byl potvrzen výskyt podzemní vody. Bylo zde navrženo drenážní 

opatření pro eliminaci vody ve stavební jámě. Pod úrovní základové spáry jsou navrženy drenážní 

pera, která ústí do čerpacích studní umístěných v rozích navrhovaného objektu. Pro založení byla 

navržena základová deska o tl. 400mm. Základová deska bude provedena z betonu C30/37 XC3 – 

CL 0.4 – D max. 22. Základové konstrukce jsou provedeny bez povlakových izolací systémem 

tzv. bílé vany. Nosný podklad pod systém tzv. bílé vany je tvořen betonovou mazaninou o 

základní tloušťce 100mm.  

   Obsahem bakalářské práce slečny Beáty Kvapilové je zpracování stavebně technologického 

projektu založení objektu obytného souboru Na Křtinách u Prahy. Studentka vypracovala 

technologické předpis pro provádění zemních prací a provedení základů. Dále je 

v bakalářské práci řešena situace širších vztahů a dopravních tras, zásady organizace výstavby 

včetně situace zařízení staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební 

plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro zadanou etapu včetně položkového rozpočtu 

s výkazem výměr. Jako jiné zadání vypracovala studentka způsob pažení stavební jámy. 

Všechny přílohy jsou zpracovány velmi pěkně. Práce slečny Beáty Kvapilové obsahuje 

všechny požadované náležitosti a splňuje veškeré požadavky zadání.                                  

Beáta Kvapilová zpracovala bakalářskou práci samostatně a touto prací prokázala, že je 

schopna velmi dobře aplikovat vlastní poznatky v konkrétní samostatné práci. 

 

Hodnotím tedy její bakalářskou práci známkou: 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 

 

 

                                

V Brně dne: 4.6.2015     ...................................... 

Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


