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Úkolem diplomanta Ing. Jana Štefaňaka bylo 4racovat diplomovou práci s názvem:
Stavebně technologický projekt výrobní haly Rokycany. Ve své prácí se zabyvá
technologickou přípravou pro objekt výrobní haly se sídlem v Rokycanech, áotovené
z prefabrikovaných dílců, za\ožené na piloách. V práci se podrobněji věnuje zařízeni
staveniště, jeho optimálnímu řešení a návrhu mechanismů. Dále je zde zpracovám rozpočet na
výstavbu haly a přtložený harmonogram prací. Podrobně jsou zde popsány technologické
postupy pro zemní práce, pro stabilizact zemin" pro áotovení hlubinných základů a pro
montáž hlavní nosné konstrukce. S tímto výběrem technologických postupů jsem spokojen,
jelikož se jedná o roáoduj ící práce, co se qýM objemu ptaci,jak z časového, tak i ťrnančního
hlediska. Technologické předpisy jsou graficky velmi vhodně doplněny schématy pojezdů
stavebních strojů. V další črásti diplomové prace se student zabyvá kontrolním a zkušebním
plánem pro roztrodující činnosti výstavby. Dále se diplomant věnoval problematice
bezpečnosti práce, což je velice důleátrá oblast stavebnictví. V příloze E pnáce se Ing.
Štefarak věnuje identifikaci jednotlivýchizlk na staveništi a možnostem předejití zraršru.
Oceňuji přiřazení konkrétních zdrojů rizik k vybraným nebezpečím. Ve specializaci se
diplomant věnoval statickému posouzení hlavní nosné konstrukce, kde se podrobně zaměřil
na ana7ýzu zat:ženi a za pomoci dosfupného software provedl výpočet a posouzení nosné
konstrukce.

Ke zpracované diplomové páci mám nasledující připomínky adotazy:

- V kapitole Studie realizace hlavních technologických etap objektu v časti ZaĚňétlt odpadů
vzrrikajících při výstavbě (str. 28) bývá zvykem psát do tabulky i předpoktádané množství
odpadů vzrrikajících při realizaci stavby. Jedná se vždy o velice hrubý odhad, což zpozice

není lehké určit - toto nepovažuji za hrubou chybu.

- V práci je provedeno ekonomické áodnocení zaŤtzer:rt staveniště (str. 49). Jaká opatření je
možno provést ke snížení celkových nákladů nazaŤtzeni staveniště?

- V Technologickém předpisu pro montaž nosné konstnrkce (str. 133) je uvedeno označení
min. pevnosti betonové zalivky B25, cožje starý způsob značeni. Jaký je současný systém
klasifikace pevnosti betonu? Jaké řídě pevnosti podle aktuálních norem uvedená řída
odpovídá?

- Technologický předpis pro vrtané piloty je zptacován pro technologii provádění do předem
vytěženého vrtu.Lze v daných podmínkrách použít alternatirmí technologii provádění?

- Ve qýlae se zaŤízetústaveniště . tárlel. Je zakresleno odvodnění pilotovací roviny. Jak bude
odvodnění technicky provedeno?



- Ve v}kresech zaŤizetú staveniště jsou navrženy meádeponie ke skladování omice. Jakí
kritéria byla použita pro jejich dimenzování?

Diplomová pnáce je zpracována v dostatečném rozsahu a splňuje požadavky zadáni
diplomové pníce včetně jeho přflohy. Norrry a legislativní předpisy uvedené v diplomové
páci jsou platré. Celková forrrrální uroveň prace je z hlediska textové, grafické i technické na
vysoké urovni.

Předloženou pnáci doporučuji k obhajobě. Vzhledem k rozsahu a zpracování
výkresové a textové části předložené dokumentace hodnotím diplomovou práci studenta Ing.
Jana Štefariráka známkou:
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