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Student Roman Hirsch měl za úkol zpracovat bakalářskou práci na téma: Výrobní a
skladová hala Jindřichův Hradec - hrubá vrchní stavba. Ve své práci student zpracoval
stavebně technologickou zprávu, technickou zprávu zařízení staveniště a technickou
zprávu širších dopravních vztahů. DáIe byl vypracován technologický předpis pro

železobetonouý montovaný skelet a návrh strojní sestavy. Práce dále obsahuje řešení
kapitoly Bezpečnost a ochrana zdraví na staveniŠti, environmentální poŽadavky přo
etapu hrubé vrchní stavby, kontrolní a zkuŠební plán. Práce obsahuje porovnání
prefabrikovaného provedení vs. zděná konstrukce. Součástí příloh je časov,ý plán a

položkov,ý rozpočet.

Hodnocení práce:
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'1. Odborná úroveň práce ! x ! l

2. Vhodnost použitých metod a postupŮ ! x ! !

3. Využití odborné literatury a práce s ní ! x ! !

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce x ! ! !

5. Splnění požadavků zadání práce X ! ! !
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Připomínky a dotazy kpráciz

Textová část

o 2.3. 1.1 Vodovodní přípojka - Byla do rnýpočtu uvažována poŽární voda? OdŮvodněte.

o 4.9.2Mezioperační kontrola -Jaké požadavky jsou kladeny na vodorovnou, svislou a

osovou přesnost osazených prvků? Kdejsou tyto požadavky uvedeny?

o 4.9. 3 Výstupní kontroly _ Vyjmenujte konkrétní poŽadavky na konstrukci, co se

kontroluje, kdo kontrolu provánía podle jakých parametrŮ konstrukci posuzuje. Jak

vypadá a co obsahuje Kontrolní a zkušební plán?

o 7 .4. ochrana proti hluku a vibracím - Jaké hlukové limity nesmí být překroČenY? Jakou

předpokládáte úroveň hluku na staveništi? z čeho vycházíte?

přílohová část

p .2 zayízení stave ni ště
o Jak budou vedeny staveništní přípojky elektřiny a vody? NemŮŽe dojít k jejich

poškození např. provozem strojů a vozidel?
. Budu počet tří parkovacích míst pro stavbu postačující?Jak jste k tomuto PoČtu stání

došel?
P.5 Položkor4ý rozpočet

. Jak jste určilvedlejší náklady? proč rozpočet neobsahuje ostatní náklady?

P.7 Časová plán
o Vysvětlete souběh činností 50 Montáž prŮvlakŮ a 60 MontáŽ pod ztuŽidel a souběh

činností 90 Montáž ztužidel a 100 Montáž štítorných nosníků.

. Vysvětlete vazbu činnosti 140 Montáž bleskosvodu,

Závérz

Student ve své bakalářské práci prokázaI schopnost samostatného uvaŽování Při

řešení stavebně_technologických problémŮ a odborné znalosti v dané Problematice.
Student předložil bakalářskou práci v požadovaném rozsahu, ktený mu bY!

stanoven zadáním a přílohou k tomuto zadání. Student prokázal, Že má dobré znalosti a

předpoktady pro řešení úloh v dané úrovni obtížnosti a práci tedy doPoruČuji

k obhajobě při státních závěrečných zkouškách.
Z hlediska technického student používal soudobé technologie ve rnýstavbě, PouŽil

moderní strojní zařízení a materiály.
pro vypracování bakalářské práce byly použity platné normy, zákony a vyhláŠkY.

po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadánía odbornosti PředloŽené Práce ji

hodnotím známkou dle ECTS:

Klasifikačnístupeň podle ECTS: B l 1,5

Datum: 4. června 2018 Podpis oponenta práce
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