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pro zadhnidiplomov6 pr6ce Bc. Jakuba Janidka jsem zvolil t6ma,,Skolici stiedisko Zalovi

- stavebn6 technologickf projekt".

Ukolem bakal6ie bylo vytvoiit stavebnd technologickou piipravu z pohledu zhotovitele

stavby a to ve fazi piedvyrobni a d6stednE i vyrobni.

Pr6ce je tvoiena dvEma samostatnymi d6stmi (textovou a piilohovou d6sti), kterd jsou

propojeny v jeden neodd6litelny celek, v5e je v souladu s piisn;fmi smdrnicemi rektora Skoly a

ddkana fakulty na vypracov6nf VSKP.

Prvni d6st, tj. textov6, tvoii tzv. kniZni vazba, ve kter6 jsou obsaZeny vSechny podstatnd

n6leZitosti diplomov6 pr6ce. V riplndm zaltikujsou vloZeny ve5ker6 n6leZitosti, kter6 jsou

form6ln6 piedeps6ny pro obhajobu VSfp @adini diplomov6 prirce, piiloha k zadtni

diplomove pr6ce, abstrakt, klfdovrl slova, bibliografick6 citace VSKP, prohl65eni autora,

souhlas s poskytnutim projektovd dokumentace od jejiho autora, pod6kovfni). D6le je v pr6ci

jiZ ie5ena vlastni tvorba bakal5ie a to piedev5im komplexni technickh zprfwa ke stavebnE

technologick6mu projektu, ve kter6 jsou ieSeny nejprve identifik6tory akce vdetn6

technick6ho n6vrhu stavby a pot6 jiZ strudn6 popisy k jednotlivfm, dSle zptacovanym

kapitol6m. V t6chto kapitol6ch di podkapitol6ch autor piedstavuje sv6 ie5eni, kter6 jsou

obsaZena v t6to textovd d6sti nebo i ve vykresovd d6sti. Autor zde ieSi zaiizeni staveni5t6

vdetn6 potiebnych dimenzi staveni5tnich energii, tedy elektrick6 energie a vody. V dal5ich

d6stech je piedstaven n6vrh hlavnich strojri a mechanizace, kterd jsou uvaZov6ny pro danou

qfstavbu. Soud6stf kniZni d6sti jsou tak6 velmi dobie a podrobnd zpracovttny dopravni vdahy

s vyznadenim a popisem ziljmovlfch bodt, kter6 by mohly ovlivnit prim6rni dopravu, potom

jsou v pr6ci obsaZeny n6vrh smlouvy o dilo, posouzeni a zhodnoceni variantnich ie5eni

jei6bfr, technologick6 piedpisy pro montffi Lelezobetonov6ho skeletu a stie5nich dievEnlfch

vaznikri, vdetn{ kontrolnich a zkuSebnich pl6nri pro tyto technologick6 etapy. Prdce v zi*dtu

rovn6Z obsahuje problematiku tykajici se bezpednosti prdce a ochrany Zivotniho prostiedi.

Ve druh6 dhsti, tzv. piilohovd, je ie5ena problematika stavby pomoci vykresovych a

vfpodtovych sch6mat. Je zde ie5eno zaiizeni staveniSt6, prrikazy fnosnosti a dosahu

vdZov6ho a automobilovdho jei6bu, velmi podrobnd a drislednd je zpracov6n poloZkovf

rozpodet pro stavebni d6st objektu SO 01, propodet cel6 stavby pomoci THU a software Build

Power, limitky relevantnich zdrojri (materi6ly, pracovnici, stroje). Bakal6i Janidek rovndZ v

t6to piilohov6 dSsti zpracoval velmi podrobnE harmonogram hlavniho stavebniho objektu,

d6le pak propodtov;f harmonogram cel6 stavby, v5e pomoci software Microsoft Project.

Vystupem jsou rovndZ histogram potieby pracovnikri anasazeni strojri v dase.

Diplomov6 pr6ce je zpracov6na velmi pedlivd jak po str6nce odborn6, tak i formiini a

spliuje poZadavky na VSKP.



Bc. Jakub Janidek piistupoval k plnEni svych povinnosti po celou dobu velmi aktivnd a
v5echny zadand rikoly zpracovfval piehlednE a vdas. Jako vedouci pr6ce jsem bakal6ie spi5e
jen metodicky vedl k poZadovandmu vfsledku, protoZe jeho aktivita byla piikladn6

Zadini, kterd jsem vytfdil na podritku zpracov{ni diplomov6 pr6ce, bakalii zcela naplnil.

Zfwdrem bych chtEl konstatovat, Ze se jedn6 o kvalitnE zpracovanou diplomovou pr6ci a

bakal6i mne svym vystupov6nim a znalostmi piesvdddil, Ze je schopen zvl6dnou celou

sloZitost stavebnd technologickd piipravy dodavatele akce.

Tuto pr6ci hodnotim jako velmi dobrou a kvalitnd zpracovanou jak po str6nce vdcn6, tak i
po str6nce form6lni.

Vzhledem k tdmto skutednostem hodnotim diplomovou prilci
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