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Student zpr acov áva l tech no logickou eta pu zastřešen í bytového do m u.

Danou problematiku, tj. řešení ,,technologické etapy zastřešení", bylo studentovi povoleno
oproti názvu BP řešit u projektu bytového domu. Výsledkem této skutečnosti je navýšení
řešených technologických etap, zrnýšení položek ve výkazu r,nýměr a celkové ztížení zadání
bakalářské práce.
Práce Jiřího Rouzka se konkrétně zabyvá technickou zprávou k řešené etapě, dále
technologickým předpisem pro danou etapu zastřešení, bilanci zdrojů, provedením situace
stavby se širšími vztahy dopravních tras, zpracováním r47kazu uýměr na plochou a vegetační
střechu, časouým plánem pro etapu střechy, řešením organizace rnýstavby etapy zastřešení
včetně uj,kresu ZS, návrhem strojní sestavy pro etapu, kvalitativními požadavky a jejich

zajištěním včetně bezpečnostních opatření při zvolené etapě, jako jiné zadání student
zpracoval vybrané konstrukčnídetaily a položkorný rozpočet dílčích etap.

celkové hodnocení a závěr:

Student Jiří Rouzek touto prací prokázal, že je schopen samostatně řešit problematiku
zpracovávané tech nologie.

pro BSP Sl, GK, ME

Hodnocení vedoucího bakalářské práce

Stavebně technologická etapa zastřešení nízkoenergetického

Jiří Rouzek
lng. Yvetta Diaz

Hodnocení práce studenta:
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu D x l l
2. Přístup autora při zpracovánípráce x ! n I
3. využitíodborné literaturv a práce s ní ! x D l
4. Formální, grafická a iazyková úprava práce ! x t] t]

5. splnění požadavků zadání práce ! x ! !
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Bakalářskou práci zpracovával student samostatně, používal dostupné podklady r,nirobcŮ,

využíval poptávkové formuláře, normy i příslušnou legislativu. V části ZOV nepoužil platnou

šablonu dle vyhlášky, nicméně obsahově zpráva ZOV náležitosti splňuje
Předložená práce svým rozsahem a způsobem zpracování velmi dobře splňuje požadavky

uvedené v zadání bakalářské práce.

Z hlediska technického a ekonomického posouzení bakalář Jiří Rouzek má součástí práce

velmi pěkně zpracovaný podrobný položkouý rozpočet, pouze není správně stanovena DPH.

Po formální i grafické stránce je práce zpracována velmi dobře.

Klasifikačnístupeň podle ECTS: B l 1,5

Datum: 5. června 20'17
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