
Hod nocení vedoucího bakaláÉké práce

Název práce: Bc. Roman Něnička

Autor práce: Stavebně technologická etapa provedení zastřešení
Vedoucí práce: Ing. Yvetta Diaz

Popis práce:

Student zpracovával celkovou etapu zastřešení dvoupodlažního bytového domu v Kon,ln! s 10 bj..

důrn je určen pro sociálni' bydlení. Zastřešení je pnovedenc pomocí příhradoých vazni'kŮ se

sklonern 56 st. s keramickou krytinou. Práce Bc, Romana NěniČky se konkrétně zab,fiiá technickou

zprávou k řešené etapě, situací stavby se širšími vztahy dopravních tnas, je zde vypracován vlýkaz

vi?měr, technologický předpis pro etapu zasiřešení, biíance zdrojů ( finance a pracovníci), řeŠení

organizaee lýstavby, časovým p|án pro zadanou etapu, 1,ozpočet zastřešení, návrh strojní sestavy
pro techno|oEickou etapu, kvalitativní požadavky. bezpečnost při provádění etapy a jako jiné

zadání návnh skladby střešního pláště s nizkým sklorlem s ghledem na variantu k privodní PD.

celkové hodnoceni a závěr:

Student Bc. Rornan Něnička touto prací proázal, Že je schopen samostatně řeŠit probiernatiku

zpracovávané technologie. Bakalářskou práci zpracovával student sannostatně, pourŽíva| dosturpné

podklady uýrobcŮ, využilval platné n§rrny i přís|ušnou legislativur,

Fřediožená práce svým rozsahem a způsobem zpraeování ýbrorně splňuje požadavky uvedené v

zadání bakalářské práce. Velmi pěkně, názorně a přehleclně je zpracován hlavní technologicky
předpis pro zastřešení a návrh střešního píáště s nízkým sklonern včetně ekonornického

Hodnocení práce studenta:
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1. Úroveň zoracování řešeného tématu a l I l
2. přístup autora nři zpraeování nráce X] I i] t
3. wužitíodborné literaturv a oráce s ní x D l l
4. Formální, qrafická a jazvková úBrava nráce X I I l
5. splnění požadavků zadání nráce x l l l



zhodnocení. Z hlediska technického a ekonomického posouzení Bc. Roman ['llěniČka nnó souČástí

Bráce zpracovaný položkovy 1-ozpočet, Po forrnální i graf'ické stránee je práce zpracována výborně.

K|asifikačnístupeň podle ECTS: 
^
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Datum: 6.6.20i8




