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Diplomová práce Bc. Lukáše Urbánka byla zpracována na téma,,Výstavba haly Karusel-
stavebně technologický proj ekt".

Úkolem bakaláře bylo vytvořit stavebně technologickou přípravu z pohledu zhotovitele

stavby a to ve fázipředvyrobní a částečně i výrobní.

Práce je tvořena dvěma samostatnými částmi (textovou a pňlohovou částÍ), které jsou

propojeny v jeden neoddělitelný celek, vše je v souladu s přísnými směmicemi rektora školy a

děkana fakulty na vypracování VŠKP.

První část, tj. textová, tvoří tzv. knížní vazba, ve které jsou obsaženy všechny podstatné

náležitosti diplomové práce. V úplném začátkujsou vloženy veškeré dokumenty, které jsou

formálně předepsány pro obhajobu VŠrP @adání diplomové práce, příloha k zadání

diplomové práce, souhlas s poskytnutím projektové dokumentace od jejího autora, abstrakt,

klíčová slova, bibliografická citace VŠKP, prohlášení autora, poděkování). Dále je v ptáci již
řešena vlastní tvorba bakaláře a to především komplexní technická zpráva ke stavebně

technologickému projektu, ve které jsou řešeny nejprve identifikátory akce včetně

technického návrhu stavby (některé odstavce jsou převzaty zpoďkladové části projektové

dokumentace se svolením jejího autora) a poté již stručné popisy k jednotlivým, dále

zpracovaným kapitolám. V těchto kapitolách či podkapitolách autor představuje svá řešení,

která jsou obsažena v této textové části nebo i ve výkresové části. Autor zde řeší komplexně

zaíizení staveniště včetně potřebných návrhových parametrŮ staveništních energií, tedy

elektrické energie a vody. Rovněž je v této kapitole zpracována část, která se zabývá

nákladem na vybudování, provoz a demontáž pwki zaíízeni staveniště. Součástí této knižní

vazby jsou také velmi dobře a podrobně zpracovány dopravní vztahy pro návoz rozhodujících

materiálů na staveniště s vyznačením a popisem zájmových bodů, které by mohly ovlivnit

tuto primární dopravu. Další kapitolou je technologický předpis pro provádění mikropilot,

kter,ý je rorměž zptacován na velmi dobré úrovni. Dále je představen návrh hlavních strojů a

mechanizace, které jsou uvažovány pro danou výstavbu s vysvětlením jejich použití. Práce

obsahuje kapitolu, která se dotýká kvality provádění mikropilot formou kontrolního a

zkušebního plánu, zpracovanou formou popisovou a tabulkovou. Závěrečné kapitoly se týkají

bezpečnostních opatření při provádění mikropilot a rovněž environmentálním aspektům při

realizaci díla. Jako úplně poslední kapitolu student zvo|íI návrh smlouvy o dílo na provedení

předmětného díla.

Ve druhé části, tzv. přílohové, je řešena problematika stavby pomocí výkresových a

výpočtových schémat. Je zde řešeno zaŤízeni staveniště pro fáze hrubé spodní stavby, hrubé

wchní stavby a dokončovacích prací, situace širších dopravních vztaht včetně přechodného

dopravního znaěení, poztce a posouzení únosnosti zvedacího mechanizmu. Jako další přílohy

Bc. L. Urbánek zpracoval výpočtové a grafické modely, které dotvářejí celou práci. Je jimi



především položkový rozpočet svýkazy výměr objektu SO 01 V;irrobní haly, dále propočet

podle THU celé stavby, navazujici limitky relevantních zdrojů a finanční plán včetně

grafických výstupů. V této přílohové části je rovněž zpracován časový model pomocí

software Contec a to jak pro objekt SO 01, tak i pro celou stavbu včetně navazujiciho
histogramu nasazení pracovníků.

Diplomová práce je zpracována velmi pečlivě jak po stránce odborné, tak i formální a
splňuje požadavky na VŠrP.

Bc. Lukáš Urbánek přistupoval k plnění svých povinností po celou dobu velmi aktivně a

všechny zadané úkoly zpracovával přehledně a včas. Jako vedoucípráce jsem bakaláře spíše
jen metodicky vedl k požadovanému výsledku, protože jeho aktivita byla příkladná. Rovněž
práci se standardními programy jako je Contec, Build Power, CAD zvláďl velmi dobře.

Zadáni, které jsem vytýčil na počátku zptacování diplomové práce, bakalář zcela naplnil.

Závěrem bych chtěl konstatovat, že se jedná o kvalitně zpfacovanou diplomovou práci a

bakalář mne svým vystupovánim a znalostmi přesvědčil, že je schopen zvládnout celou
složitost stavebně technologické přípravy dodavatele akce.

Tuto práci hodnotím jako velmi dobrou a kvalitně zpracovanou jak po stránce věcné, tak i
po stránce formální.

Vzhledem k těmto skutečnostem hodnotím diplomovou práci

Bc. Lukáše Urbánka
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