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Bc. Jak-ub Rozumek qrpracoval diplomovou práci natéma. Stavebně technologický
projekt b3tového domu ve Strážnici.

Popis stavby. Navrhovaný býový dům je třípodlažni. Konstrukční systém bytového je
stěnoý s nosnymi cbvodov}mi a vnitřními nosnými stěnami. Objekt bude založen na
základových pasech a na patkách, část navazujici na stávajici sousední podsklepené objekty
bude založena z konstrukčních důvodů na pilotách. Stropní konstrukce v objektu budcru

železabetonové monolitické. Příčky v objektu budou vyzdivané z pórobetonových příčkovek
Porfix, podhledy lehké montované sádrokartonové. Hlavní schodiště v objektu bude
železobetonové monolitické. Objekt bytového domu bude zastřešen šikmoti sedlovol,i střechcu
s keramickou taškovou krytinou,

Obsahem diplamové práce Bc. Jakuba Rozumka byla zpracování těchto příloh:
Technická zprávake stavebně technologickému projektu ( průvodní a souhrnná), koordinační
situace stavby, časoqi a finanóni plán stavby - objektový, studie reallzace hlavních
technologických etap stavebního objektu S0-0i, projekt zařizeni staveniště - technická
zpráva zaŤizeni staveniště, výkresová dokumentace, ekonomické zhodnocení, návrh hlavnígh
stavebních strojů a mechanismů a pracovních pomůcek, podrobný časový pián určeného
objektu - bytoť dům, bilance hlavních zdrojů pro v}stavbu objektu, technologický předpis
pra zakláóání objektu a zbatovení monolitické stropní konstrukce, kontroiní a zk-ušební plán
určeného objektu pro provedeni zemníchptaci, CFA pilot, základoých pasŮ, patek a
monolitickó stropní konstrukce.

Jako jiné zaďáni Bc. Jakub Rozumek zptacaval propočet THU" položkoqý rozpočet,
řešení dopravy materiálu, bezpečnostni raika na staveništi. Specializace z oblasti tepelnó
techniky v rozsahu zpracováni tepelně technického posol}zení vybraných konstrukcí
v programu Teplo.
Zpracavaná diplomovápráceje na velmi dobré odborné úrovni, je podrobná, píehledná,
zahrnuje všeehny důležité podklady pro provozní praxi a následnou reďizaci dila.

Práce obsahuje všechny potřebné náležitosti azcela splňuje veškeré požadavky
zadáni včetně částí, které byly zpracovány nad rámec zadáni. Obsahuje samostatná řešení,
která jsou velmi dobře zpracována, Bc. Jakub Rozunrek touto prací prakázal, že je schopen
velmi dobře aplikovat vlastní poznatky v pravazni praxi.
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