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Předložená diplomová práce byla vypracován a na téma ,,STAVEBNĚ
TECHNOLOGICKÝ PROJEKT POLYFUNKČNÍHo DOMU" a řeší vybrané části přípravy

a realizace. Obsahově práce zptacovává následující části: techrrická zpráva ke stavebně

technologickému projektu, koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras,"

časový a finanění plán stavby - objektový, studie realizace hlavních technologických etap

stavebního objektu, projekt zaíízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a
mechanismů, časový plán hlavního stavebního objektu - časový harmonogram, technologický

předpis pro vrtané piloty, kontrolní a zkušební plán kvality pro vrlané piloty, plánBOZP,
položkový rozpočet hrubé stavby objektu SO 01, propočet stavby dle THU, návrh a posouzení

zékladu pod věžový jeŤáb anávrh a posouzení záporového pažení.

1 ) Práci na Iéfta,,STAVEBNĚ TECril\oLoGiCKÝ pRorBrT POLYFUNI<ČNÍHo

DOMU" jsem prostudoval a mám k ní tyto připomínky:

Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních cest:

_ Popis trasy nedokazuje hladký pruběh přepravy, Yyznačte a popište všechna kritická

místa na trase.

Technologické předpis pro vrtané pilgt},:

- Jaké jsou požadavky na dokončené vzdéIání ujednotlivých pracovníkŮ?

- U někteých ěástí chybí detailnější popis, případně odkaz na řešení dané problematiky

v jiném bodě DP, např. stroje.

- Postup provádění by bylo vhodné pro přehlednost doplnit o obrázky.

poiezd rvoadla nři odstraňování ornice:

- Proč jste zvolila právě tento stavební stroj?

Zařízeni staveništé:

_ pro staveništní komunikaci jste použila silniční panely. Bylo by možné pouŽÍt i jiné

materiáIy? Jaký je váš názor na ekonomičnost použití silničních panelŮ?

Hloubení stavební iámy:

- JakYje dosah rypadla při zohlednění hloubky?
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2) Student prokiaal schopnost samostatného řešení stavebně-technologických ProblémŮ

spojených srealizacístavebního díla. po stránce obsahové i odborné hodnotím práci velmi kiadně,

student zpracováním této práce prokaza| schopnosti a malosti odpovídající jeho stuPni vzděIéltll"'

Možnosti využití této práce v praxi jsou velmi různorodé, řešené části jsou zpracovény kvalitně a

bylo by možné je použít pro zpracovántrťuných druhů staveb, Témabylo dle mého nénoru

3) student prokéaal,své odborné znalosti a míru splnění zadání Dp považuji zavelmi

dobrou _ odpovídá zaměření studenta a plní všechny body zadání dle požadavků kladených

na studenta tohoto stupně vzďéláni,

4) z hlediska technického se student držel soudobých moderních technologií ve

výstavbě, použil modemích strojních zaŤizeni a materiálů a k tomuto bodu nemám žáďrLé

qihrady.

5) Pro zpracovéniDP dle mého názorubyly použity platné zákony,vyhlášky a noríny,

zméhopohledu nelze po této stránce práci nic vytknout,

6) Formální úroveň odpovídá vzdéIáni a zvyklostem studenta, v tomto bodu nemám

větších vYhrad ke zpracování,

7) Po zváženírozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadáni a odbornosti předložené

práce ji hodnotím známkou dle ECTS:

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5

V Bmě dne 20,i .20t5
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Klasifikační stupnice

Klas, stupeň ECTS

číselná klasiírkace

Podpis


