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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 objekt, který je určen
primárně pro administrativní činnosti budoucích nájemců. Objekt má celkově 2 podzemní podlaží a 8

nadzemních podlaží.7aloženíje provedeno na vrtaných velkoprůměrových pilotách, konstrukční systém je

projektován jako železobetonový monolitický, některé části budou provedeny z pohledového betonu.

Obvodový plášť je velmi zajímavý a netradiční a je proveden jako prosklená hliníková sloupkopříčková
fasáda, dále jako hliníková elementová, prosklená, zavěšená fasáda, obklady atik z kompozitních hliníkových
materiálů, v neposlední řadě se jedná rovněž o obklad sklocementovými deskami s protidešťovými
lamelami. Střecha nad 7. NP a 8, NP jsou ploché s krytinou z PVC přitíženou kamenivem.

V rámci práce studentka zpracovala v tzv. knižní části návrh staveniště včetně jeho zařízení, širší dopravní
trasy včetně návrhu dopravy v okolí staveniště, technologické předpisy pro monolitické konstrukce a

provedení lehké montované blokové fasády, návrh hlavních strojů a mechanizace pro provedení díla,
bezpečnost práce pro montáž blokové fasády. Zajímavá kapitola je kapitola pojednávající o návrhu a

realizaci věžových jeřábů v leteckém koridoru, dále jsou zde kapitoly týkající se harmonogramu a materiálů
pro provedení hrubých podlah.

V rámci výkresové a výpočtové části práce, jsou zpracovány soubory uvedené v příloze, kde studentka
zpracovala propočet stavby pomocí THU, časový a finanční plán stavby, dopravní vztahy včetně
přechodného dopravního značení v okolí staveniště, situace širších dopravních, zásobovacích tras, zařízení
staveniště pro etapu provedení zemních prací a ll. Etapy výstavby, posouzení zvedacích mechanizmů a

čerpad|a betonové směsi. Součástí těchto přílohových částí jsou rovněž položkový rozpočet s výkazem
výměr zpracovaný software Build Power, časový plán objektu zpracovaný software Microsoft Project,
kontrolnía zkušební plány pro monolitické konstrukce a lehkou montovanou fasádu.
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu x ! ! !
2, přístup autora při zpracování práce x l D !
3. Využití odborné literatury a práce s ní x ! I I



4. Formální, qrafická a iazyková úprava práce X I tr !
5. Splnění požadavků zadání práce x ! tr I

celkové hodnoceni a závérl
Studentka průběžně a vcelku pravidelně v rámci svého pracovního vytížení 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. Spoustu informací však čerpala již ze své

stavební praxe, kde pracuje na úrovni přípravář stavby. Lze tedy konstatovat, že diplomová práce je

zpracovaná přehledně a pečlivě, jak po obsahové, tak i po formálnístránce.

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

Studentka mne přesvědčila, že dovede pracovat samostatně a ve většině případů také můžu hodnotit, že

správně.

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

Klasifikačnístupeň podle ECTS| A l

Datum: 26. ledna 2018 Podpis vedoucího práce...
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