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Bc. Michaela Szmeková tryprat*vala diplomovou práci na téma: stavetrně technologický
proj ekt polyfunkčního domu.

Popis stavby: Jedná se o pětipodlažni objekt obdélníkového půdorysu je osazen do
svažitého terénu, klesajícího jlžnim směrem s plochou střechou. Hiavní vstupy do objektu
jsou v 1. NP do prodejny a do vertikáiního jádra, v objeku jsou situcvány v 1.podzemním
padLaží garíůe a ve 2. Podzemním podlaží j sou navrženy sklady a technické zázemí, v 1 . np
je pak situována plocha komerce s potřebným zázemim. V dalších dvou nadzemnich
padlažíchjsou adnrinistrativní prCI§tory. Nosná konstrukce objektu je navržena jako
monolitický železobetonový skelet doplněný ňužujicími žalezobetonovými monolitickými
jádry s komunikačními prostory u obou štítů objektu. V 1 . a2.PP jsou navrženy obvodové
železcrbetonová stěny. Objekt je založenna pilotách anaželezabetonové základové desce.

Cbsahem diplomovó práce Bc. Michaely Szmekové bylo zptacováni těchto příloh:
Technická zpráva ke stavebně technologickérnu projektu, koordinační situace se širšimi
vztahy dopravních tras, časový a finaněni plán stavby - objektol}, studie hlavnich.
technologických etap stavebního objektu, projekt zaíízeni staveniště, návrh hiavních
stavebních strojů a rnechanizmů, časoý plán hiavního stavebniho objektu - harmonogram,
technologický předpis pro vrtané piloty, kontrolní a zkušební plán kvality pro vrtanó piloty.
Jako jiné zadáni studentka zpraccvala plánBaZP, položkový rozpočet hrubé stavby objektu
SO 01 a propočet stavby dle THU. Specializace z oblasti statiky, která je velmi pečlivě a
podrobně zpracavaná. Jedná se o návrh a posouzeni záklaóů pod věžový jařáb a a návrha
po souzení záp or av ého p ažení.

Všechny části diplomového projektu jsou zpracovány ve vysoké podrobnosti a kvalitě,
velmi přehledně a pečlivě. Studentka se veškeré výše uvedené problematice věnovala velmi
zodpovědné a pracavaia samostatně. Tato ptáce splňuje veškeré pažadavky zadáú. je
podrobná, technicky přesná a je na výborné odbornó úrovni. Bc. Mic.haela Szmeková touto
praci prokázala, že umí aplikovat vlastni paznatky v konkrótni samostatné práci.
Hodnotim tedy jeji bakalářskou práci známkou:
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