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Hodnocení vedoucího bakalářské práce

Název práce: Stavebně technologická etapa obvodového p!áště základní
školy ve §lažanech

Autor práce: Dávid Kozla
Vedoucí práce: lng. Yvetta Diaz

Popis práce:

Student zpracováva l tech no logicko u eta pu opláště n í zá klad n í ško ly.

Práce Dávida Kozla se konkrétně zabyvá technickou zprávou k řešené etapě, dále

technologickým předpisem pro danou etapu pláště nástavby a kontaktního zateplovacího
systému, bilanci zdrojů, provedením situace stavby se širšími vztahy dopravních tras,

zpracováním rnýkazu r,nýměr pro obvodor,ný plášť, časor,ným plánem, řešením organizace
rryistavby etapy včetně velmi podrobně zpracovaného r,nýkresu Z5, návrhem strojní sestavy pro

etapu, kvalitativními požadavky a jejich zajištěním včetně bezpečnostních opatření při zvolené
etapě, jako jiné zadání student zpracoval položkovri rozpočet pro etapu opláštění, limitky
materiálů, r4ikres umístěníSDK desek, pracovnídiagram hydraulické ruky s posouzením.

Hodnocení práce studenta:
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu x ! n l
2. přístup autora při zpracování práce x n tr n
3. vvužití odborné literaturv a práce s ní x ! n l
4. Formální, grafická a iazyková úprava práce x ! l D
5. Splnění požadavků zadání práce x n n n

celkové hodnocení a závěr:

Student Dávid Kozla touto prací prokázal, že je schopen r,nýborně řešit problematiku
zpracovávané technologie,
Bakalářskou práci zpracovával student samostatně, používal dostupné podklady uýrobců,
využíval příslušné platné normy i legislativu,
Předložená práce svým rozsahem a způsobem zpracování rnýborně splňuje požadavky
uvedené v zadání bakalářské práce.
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Z hlediska technického a ekonomického posouzení bakalář Dávíd Kozla vypracova| rozpoČet

pro oba typy obvodor4ých plášťů.

Po formální i grafické stránce je práce zpracována velmi pěkně a přehledně.

Klasifikační stupeň podle ECTS: A l 1

Datum: 5. června 2017 Podpis vedoucího práce
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