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Náplní výše uvedeného zadání by|o vypracovat stavebně technologickou přípravu na technologickou etapu

hrubé stavby z pohledu zhotovitele ve fázích předvýrobní a částečně i výrobní přípravy. Jedná se o přístavbu

pavilonu Trutnovské nemocnice, který navazuje na stávající pavilon laboratoří. Jde o objekt čtyřpodlažní,
nepodsklepený, jehož nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet, s plochou střechou.

Student zpracoval svoji práci do dvou dílčích, ale vzájemně se doplňujících částí, znichž prvnítvoří pevná

vazba textové části, tzv. ,,kniha" a druhou tvoří přílohová část, ve které jsou obsaženy, dle příslušných

směrnic výkresové a výpočtové dokumenty.

V rámci knižní vazby student zpracoval návrh zařízení staveniště včetně navrhovaných kontejnerůr a výpočtu
spotřeby staveništních energií, dále širší dopravní vztahy s vyznačením a prokázáním tzv. bodů zájmu na

vytyčených trasách. V další kapitole se student zabývá strojní sestavou nutnou k použití pro tuto
technologickou etapu, zpracoval technologický předpis pro provádění železobetonového monolitického
skeletu, kontrolní a zkušební plán pro monolitický železobetonový skelet, bezpečnost a ochranu zdraví při

práci, environmentální aspekty výstavby.

V části přílohové, tedy ve výkresech a výpočtech bylo zpracováno zařízení staveniště včetně průkazů

autočerpadla a jeřábu, situace dopravních vztahů v blízkosti staveniště a situace širších dopravních tras.

Součástí této přílohové části jsou rovněž položkový rozpočet s výkazem výměr pro hrubou vrchní stavbu
zpracovaný pomocí software Build Power s navazujícími limitkami materiálů, strojů a profesí, časový
harmonogram pro hrubou stavbu zpracovaný software Contec, histogram pracovníků zpracovaný stejným

software jako časový harmonogram.

Hodnocení vedoucího bakalářské práce

Nemocnice Trutnov, Pavilon B - hrubá vrchní stavba

Dominik kratěna
Ing. Boris Biely

Hodnocení práce studenta :
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ! x ! !
2. přístup autora při zpracování práce ! ! x !
3, vvužití odborné literaturv a práce s ní ! x D !
4. Formální, qrafická a jazyková úprava práce x ! ! l
5. splnění požadavků zadání práce x I ! !
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celkové hodnoceni a závér:
Student se mnou pravidelně konzultoval celou svoji práci.Z počátku měl velké problémy se zorientovat ve

stavebně technologickém projektování, avšak ve druhé polovině semestru se v této problematice značně

zlepšil. Stále však u studenta postrádám určitou ,,lehkost" přístupu a osobníaktivitu při volbě a obhajování
možných alternativních řešení. Student zatím ne zcela dokáže přesvědčit i sám sebe a vhodnostech řešení,
je na něm vidět velká snaha, ale také prozatím nerozhodnost vůči svým rozhodnutím. Je důležité pro další
profesní život na tomto, prozatím nedostatku, zapracovat a pokusit se v budoucnu jej co nejvíce eliminovat
a také více aktivněji a agresivněji volit a obhajovat postupy své práce.

Celkově lze konstatovat, že práce je zpracovaná přehledně a na požadované úrovni, splňuje požadavky na

obsahovou i formální stránku bakalářské práce.

Úkoly, které jsem na úvod studentovi vytýčil, nakonec všechny splnil, i když u některých bodů práce

s trochou větší pomocí od vedoucího.

Student dokončením práce prokázal,žeje schopen zvládat dílčí stavebně technické úkoly, které mu budou

vytyčeny.

Klasifikační stupeň podle ECTS: C l 2

Datum: 5. června 2017
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