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Náplní výše uvedeného zadání bylo vypracovat stavebně technologickou přípravu na technologickou etapu
hrubé stavby z pohledu zhotovitele ve fázích předvýrobní a částečně i výrobní přípravy. Jedná se o
třípodlažní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou a zabudovanými vikýři. Objekt je založen na

základorných pasech z prostého betonu, nosné svislé konstrukce jsou z dřevocementových tvárnic
s vloženou tepelnou izolací a zalitých betonem, stropní konstrukce je železobetonová monolitická deska,

střechu tvoří dřevěná vaznicová soustava, příčky jsou sádrokartonové.

V rámci práce studentka zpracovala návrh zařízení staveniště, technologické předpisy pro zdění a provedení

monolitických stropních konstrukcí, kontrolní a zkušební plány pro zdění a monolitické stropní konstrukce,
návrh strojní sestavy pro danou technologickou etapu, širší dopravní vztahy pro dopravu betonu, bednění,
zdících prvků na staveniště, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, environmentálníaspekty výstavby.

V rámci výkresových a výpočtových částí práce, uvedených v příloze byla zpracována spotřeba
staveništních energií, situace zařízení staveniště, průkaz autojeřábu, situace dopravních vztahů v blízkosti
staveniště, situace širších dopravních vztahů, detaily uložení schodiště, napojení balkónu, napojení lodžie.

Součástí těchto přílohových částí jsou rovněž položkový rozpočet s výkazem výměr pro hrubou stavbu
zpracovaný software Build Power, limitky materiálů, strojů a profesí, časový harmonogram pro hrubou
stavbu zpracovaný software Contec, histogram pracovníků zpracovaný stejným software jako časový
harmonogram,

Hodnocení práce studenta :
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu n x l !
2. přístup autora při zpracování práce ! x t n
3, Využitíodborné literatury a práce s ní ! x I I
4. Formální, qrafická a jazyková úprava práce x ! D I
5. splnění požadavků zadání práce x ! I I
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celkové hodnocení a závěr:
Studentka průběžně a pravidelně docházela na mé konzultace, při kterých vystupovala aktivně a se zájmem

hledala možná řešení. Také byla přístupná všem mým nabízeným informacím, které dovedla řádně

zapracovat do své práce. Lze tedy konstatovat, že bakalářská práce je zpracovaná přehledně a pečlivě, jak

po obsahové, tak i po formální stránce.

Úkoly, které jsem na úvod studentce vytýčil, splnila. Doporučuji však studentce Pšikalové, aby byla občas

trochu více aktivní při vyhledávání potřebných podkladů a jejich kompletaci, ale tento drobný nedostatek se
jistě v budoucím období vylepší. Studentka mne přesvědčila, že dovede pracovat samostatně a ve většině
případů také můžu hodnotit, že správně. Studentka rovněž prokázala, že je schopna samostatně zvládat

dílčí stavebně technické úkoly, které ji budou vytyčeny.

Klasifikační stupeň podle ECTS: B l 1,5

Datum: 5. června 2017 Podpis vedoucího práce
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