POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
Diplomant:

Bc. Pavla Faltynková

Vedoucí DP:

Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D.

Diplomantka Bc. Pavla Faltynková vypracovala diplomovou práci na téma: „Bytové domy
A a B v Nemocniční ulici v Uničově – stavebně technologická příprava stavby“
Úkolem studentky bylo vypracovat technickou zprávu k zařízení staveniště, koordinační
situaci širších vztahů a řešení dopravních tras, objektový časový a finanční plán stavby,
výkresy zařízení staveniště pro provedení řešené stavby, projekt určeného objektu zařízení
staveniště – věžový jeřáb, časový plán objektu bytového domu A, bilanci zdrojů – nasazení
pracovníků v čase, kontrolní a zkušební plán pro vybrané rozhodující procesy HSV i PSV,
technologický předpis pro provedení anhydritových plovoucích potěrů. Součástí zadání bylo
dále vypracovat položkový rozpočet bytového domu A, návod na údržbu včetně určení
životnosti funkčních dílů stavby a kalkulace nákladů na opravy, environmentální plán, výkres
bednění monolitických stěn v 1.NP. V rámci zadání specializace z oboru pozemních staveb
bylo úkolem provést vybrané části požárně bezpečnostního řešení bytového domu A.
Závěrečná práce je zpracována v souladu s požadavky na závěrečné práce. Textové části jsou
souhrnně svázány pevnou vazbou, přílohy výkresové části jsou sestaveny do souhrnné složky.
Celkově je diplomová práce přehledně uspořádána v logické posloupnosti. Výsledná práce je
na příslušné úrovni z hlediska jazykového i grafického.
Diplomantka na své závěrečné práci pracovala poctivě a samostatně, přičemž využívala
možnosti průběžných konzultací rozpracovaných částí.
Zadání bylo splněno v celém rozsahu, dokonce obsahuje i množství příloh, které nebývají
tradičními součástmi diplomových prací na oboru TŘS. Celkově lze hodnotit přístup
studentky k vypracování závěrečné práce jako aktivní a cílevědomý.
Závěrem lze konstatovat, že diplomantka prokázala schopnost aplikovat poznatky
a vědomosti, které postupně nabývala během studia. S přihlédnutím ke všem okolnostem
navrhuji hodnotit práci známkou
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