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Posudek se týká uvedené bakalářské práce zabývajicí se stavebně technologickou

tématikou výstavby studentem zvoleného obj ektu.

Po prostudování práce mohu uvést následující pozniímky, dotazy a připomínky:

1. Výkres Vl
o Neodpovídající barvy

o Nezakótovaná pozice jeřábu

o Nečitelné vysoké měřítko - kóty jsou málo čitelné - špátné nastavení

velikosti

o Není lryznaěenparkovací prostor

o Není určena výměra skládek

o Kontejnery nejsou umístěny na zpevněné ploše.

o Nedomyšlená návaznostpozice jeŤébu na skládky.

o oznaěovat vjezd í ýjezd samostatně, a nebo napsat vjezd a výjezd

o Kontejnery nejsou umístěny na zpevněné ploše.

2. Harmonogram

o V harmonogramu by mělbý jeden konec a jeden zaěátek.

o V tomto hatmonogramu jsou dvě větve samostatné. Máte pro t nějaký

zvláštní důvod?

o Zákonitě nějaká souvislost existuje - pracovní fronta, prostorové

uspořádání, pracovní čety, výíženost mechanizace atď-

3. označeno leptadlo jako běžná látkubezspeciálního zacházení,jeho obalse zbytky

tekutiny ale pova:žuj ete zanebezpečný odpad. Látka tedy bude pravděpodobně

ekologicky nebezpečná nebo reaktivní - tedy určitou fotmu zvláštního zachžuenibude

tato látka lryžadovat. - str. 10

4. U pracovního postupu doporučuji detailu atiky, napojení apod. minimálně schematicky.

5. odpad označený jako nebezpečný vyŽaduje speciální zacllázení. - chybí separace tohoto

odpadu.

6. Nejasná manipulační plocha _ nelze hodnotit jeho vhodnost - asi nehutněný

štěrkopískový násyp - ten je ale sám o sobě nevhodný pro volený jeŤáb - zaboření - str.

53 - Doporučuji komisi blíže přiblížtt.



7.

8.

Dle předpisu autorka zmiřluje, Že bude na stavbě několik pozic autojeřábu - na výkrese
jen2 pozice. Str 61

Nenašel jsem jasně výipované nejtěžší břemeno. Co je tedy kritickým břemenem? -
považuji za největší chybu.

o Na základě tohoto bodu vznikázásaďní problém - volený jeřáb

o Na zvedání vlnitých plechů a relativně lehkých profilů cca I 160

pouŽíván mimořádně těŽký jeŤzh.

o Přístup okoio objektu nenívýrazně omezen - ( na zák|adě výkresu

zaŤízeni staveniště, které považuji za slabou stránku této práce )

o Finanční náklad na tento jeřáb by byl neúměmý.

o V rozpočtu tento náklad určitě není započítán.

o Náklady v těchto položkách nezabrnují tak těžkou

manipulační techniku.

9. Vymezte kotevní body pro jištění pracormíků - sám postroj bez kotvení zttácí smysl - str.

90 a95

10. Formálně chybné oznaěení pouŽitých zdrojia literatury.

Z hlecliska obsahové a odborné úrovně lze pŤístup studenta k vypracování své práce hodnotit
jako vyvážený a komplexní.

Výsledky odpovídají zaďání, které bylo splněno v celém rozsahu.

Z hlediska technického výsledky odpovídají obvyklým postupům ažnanelogicky volenou

stavební mechanizaci - těžký autojeřáb pro mimořádně těžká břemena v řádu desítek i tun.

Nenašel jsem ani výipované kritické břemeno.

Z hlediska platných norem a dalších legislativních předpisů nebyla shledána žádná pochybení.

Z hlediska formálního je práce uspořádána podle chybného číslování stránek (neodpovídá

poŽadavkům směmice), graficky i jazykově na obvyklé úrovni u podobných typů prací.

Celkově Ize práci hodnotit jako pruměmou. oceňuji racionální závěr a hodnocení skladeb,

přesto nelze přehlédnout technologické chyby.
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