
Hodnocení vedoucího bakalářské práce

Název práce: Stavebně
s admi nistrativn ím zázem ím

technologická etapa založení haly

WW pro BSF SI, 6K, ME

Autor práce:
Vedoucí práce:

Ondřej Otrusina
lng. Yvetta Diaz

Popis práce:

Student zpracovával celkovou studii rnistavby rodinného domu. Práce Ondřeje Otrusiny se

konkrétně zabyvá technickou zprávou k řešené etapě, dále technologickým předpisem
realizace založení haly, časoiným plánem výstavby, bilanci nasazení pracovníkŮ, r47kazem

rnýměr včetně rozpočtu pro objekty SO01 a SO09, je zde vypracován technologický předpis pro

etapu založení, vyřešena organizace uistavby včetně rnj,kresu ZS, návrh strojní sestavy pro
etapu založení objektu, kontrolní a zkušební plán včetně bezpečnostních opatření stavbě při

zakládání. Jako jiná zadání student vypracoval schémata snímání ornice, schéma postupu
vrtání pilot, schéma betonáže základorných pasů a podkladní desky a detail soklu se změnou
návrhu založeníhaly.

celkové hodnocení a závěr:

Student Ondřej Otrusina touto prací prokázal, že je schopen samostatně řešit problematiku
zpracovávané technologie,

Hodnocení práce studenta:
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu x tr n l
2. přístup autora při zpracování oráce x n ! t]

3. využitíodborné literaturv a práce s ní x n l l
4. Formální, erafická a iazvková úprava práce x ! D D

5. Splnění požadavků zadání práce x ! n D
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Bakalářskou práci zpracovával student velmi pečlivě, používal dostupné podklady r,n/robcŮ,

platné normy i příslušnou legislativu.
předložená práce svým rozsahem a způsobem zpracování rnýborně splňuje požadavky

uvedené v zadání bakalářské práce.

Z hlediska technického a ekonomického posouzení bakalář Ondřej Otrusina má souČástí

práce i velmi pěkně zpracovaný podrobný položkouý rozpočet

Po formálníi grafické stránce je práce zpracována rnýborně.

Klasifikačnístupeň podle ECTS: A l 1

Datum: 5. června 2017 podpis vedoucího ,^*H..
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