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Bc" Petr Bureš vypracoval diplomovou práci na téma: ,,§tavebně technologický
projekt §tavebnírh úpr*v záklaďní školy s nástavbou a přístavbotto'.

Popis stavby. Jedná se o nástavbu stávajíci budovy, tvořené tíemi2 až3 podlažními křidly,
olrraničujicími školní atrium s parkovou úpravou. Nástavbaje nad všemi 3 křídly, zasťešeni
nástavby je ptrachou sťechou. V úror,,rri vstupního pocllaží bude na sevemí straně hlar,ního
pavilonu realizována přistavba stravovacího provozu, zastřešení bude rolměž plochou sťechou. U
dvou bočních kŤidel si požárně bezpečnosťri řešeni stavby vyžádala umístění venkovního
schr:diště pro zajištění bezpečnéha úniku osob při požiru. Nástavba a přistavba bude dispozičně a
funkčně propojena se stávajícími prostory.

Obsahem diplomové práce Bc. Petra Bureše bylo zpracování těchto příloh: Technická
zpráva ke stavebně technologickému projel*u, koordinační situace stavby se širšínri vtahy
dopravních tras, časový a finanční plán stavby - objektový, studie reaLtzace hlavních
technologických etap hlavníhcl stavebniho objektu, projekt zaiízení staveniště - výkresová
dokumentace, technická zpruva, ekonomické vyhodnocení nákladů naZS, návrh hlavnich
stavebních strojů a mechanismů - posouzení j*řábu" umístění" dosahy, časové nasazeni, zdraj
a odběr energie, bezpečnostní opatřeni, časový plán hlavního stavebního objektu - časový
harmoncgram, histogram potřeby pracovníků, plán zajištěni materiálových zdrojri pro hrub*u
stavbu, technologický předpis pro zdivo z dřevocementových tvárnic, kontrolní a zkušební
plán kvality pro zdivo z díevocementových tvárnic, Jako jiné z*dimi zpracaval Bc. Petr BureŠ
položkoi,} razpačď hfubé stavby včetně vykazu výměr" propočet stavby podle Tl{U,
bezpečnost a ochrana zdraví při práci včetně plánu vybran}ch rizik, návrh smlouvy o dílo
a návT h zmény skladby po,dlahy v nástavbě s doplněním kročejové izaIace.

Bc" Petr Bureš zpracoval diplonrovou práci velmi podrobně, přehledně včetně
schematických řešení technologických etap stavby, práce zahrnuje všechny důležité podklady
pro provozni praxi a následnou raa]tzaci dil'a,

Práce splňuje veškeré požadavky zadáni včetně částí, které byly zpracovány nad rámec
zadání. Obsahuje samostatná řešení, kteráisou podrobně zpracována. Bc, Petr Bureš touto
praci prokinal, že je schopen velmi dobře aplikovat vlastní paznatky v provozní praxi.
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