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Předio3ená práce, zpracovaná Janem Patrným, byla zpracovina na téma:

,STAYEBNtr TEC§NOLOGICKY PROJ§KT VYROBNI HALY v LIT{}nif,YSLI.,,
Tato práce obsahuje technickou zprávu včetně výkresu po§tupu v}stavby, koordinační

situaci stavby a širší vztahy dopravních tras, technickou zprár,rr zaíizení staveniště včetně
výkresu zaíizeni staveniště, dále časový plán budováni zařizeni staveniště ajeho finanční
zhodnoceni, návrhhlavnich strojních mecltanizmů, jejich časové nasazemi a určení postupu u
náročných procesů, časová a finanční razvaltapro SO 01 - propočet stavby dle TF{U,
položkový rozpočet a časový harmonogram, technologický předpis provádění základových
konstrukcí, kontrolní a zkušební plán pro monolitické základové konstrukoe s popisem
jednotlivých operací při provádění kontrol, plán BOZP a jako jiné zadáni autor DP zpracoval
výkresovo1,1 dokumenta ci vy ňužení základavých konstrukcí,

Diplomová práce (dále jen DP) se také zabyvá výkresoqizmi přílohami a to těmito,
Příloha č. 1 * Koordinační situace
Příloha č,2- Výkres zaiízení staveniště * zák|ady
Přiloha č. 3 - Výkres zaíizeni staveniště - hrubá stavba
Přiloha č. 4 - Postup výstavby blavnich technologický*b etap
Příloha č. 4-I - Schéma pCI§tupu provádění pilot
Příloha č. 4-2 - §chóma postupu morí.tže skeletové konstrukce
Příloha č. 5 - Finanční a óasový plán
Přiloha č. 6 * Časov! plán nasazení strojů
Přiloha č,7 -Časotli plánnasazení pracovníků
Příloha č. 8 - Časoqi plán budováni alikvidaee staveniště
Příloha ó.9 - Tabulka K.ZY - provádéní zilklad,ových konstrukcí
Příloha č. 10 - Foložkoli r*zpočď hlavního stavebního objektu SO0l
Přiloha č. 11 - Časový plán hlavniha stavebního objektu SO01
Příloha ó. 12-1.- §peciální zadhni - schéma lryztužení pilot
Příloha č. T2-2 * Speciálni zadáni - schóma vyztuženi základoých patek

Výslednou ťormou zpracování je textová část v podobě knihy se zmíněnými texty a dále
vykresová óást s výkresovou dokumenta*í k řešeným částem.

K výše uvedenym částem diplomové práce mám tyto připomínky a dotazy,.

Textová část: - bez zásaďních připominek

Přílohová a výkresová část.

Příloha č.1 - Koordinační situace
- chybí výškové aznačeni 2 vrstevnic

Příloha č.2 - Výkres zaíizeni staveniště - záL<lady

- napojení výjezdů těžké techniky z prostoru vnitřní dispozice haly nenavazqe na staveništní
komunikaci,



_staveništní komunikace nemá přesně vyznačenu osu, čára vjezdu a výjezdu by měla osově
navazcvat na o§u nově budované komunikace, kterábude zřejmě ve ťázi dokončené spodní
stavby sloužit i jako staveništní komunikace
- chybi výškové aznaóeni 2 vrstevnic
* drenéňe pro odvodnění stavby by bylo asi vbodnější napojovat v kontrolních šachtách D
(dešťové kanalizace)

Přiloha č.3 * Výkíes zaYtzeti staveniště -hrubá stavba
-v legendě scházipoložka 16 včetně popisu vyžiti aznaéených ploch
Ostatní připomínky stejné viz pííloha ó.2

Příloha č. 4 - Postup l}stavby hlavních technologických etap
- bez připomínek
Příloha č. 4-1- Schéma postupu prcvádění pilot
- bez připominek
Příloha č. 4-2 - Schéma postupu mantáže skeletové konstrukce
- bez připomínek
Příloha č. 5 - Finanční a časový plán

-bez připomínek
Přiloha č. 6 * Casový plán nasazení strojů
- bez připomínek
Příloha č.7 - Casový plánnasazení pracovníků
- vysvětlete úvahu - urychlení prací násobením čet (viz text DP str.1 12)

Příloha č. 8 * Casoqý plán budování a likvidace staveniště
- bez připomínek
Příloha č.9 * Tabulka KZP - provádění základavých konstrukcí
- postrádám u tabulky vysvětlivky zkatek u kontroly základavé §páry - kontrola statikem
Příloha č. 10 - Položkový rozpočet hlavního stavebniho objektu SO01
- u dodávek materiálu se počitá ptořez, kotrik by jste v praxi uvažoval u obklad:ů a dlažeb ?
- pro vnitřní dokončovací práce jsem nenašla položku pro montážní techniku (přip.pojízdné
věže) ažpodvazniky
- pro trativody jsem nenašla položku úplň kamenivem a obaleni geotextílí
- postrádám dil713 - tepelná izolac* zik|ad.ů z XPS
-postrádám óíl764 - klempířské v}robky * nenaiezen odkaz u panelů opláštění Kingspan
Příloha č. 11 - Casorlý plán hlavního stavebního objektu 5001
-bezpŤipominek
Přílotra č. I2-1- Speciálni zadáni -- schéma vyztuženi pilat
- bez připomínek
Příloha č. I2-2 * Speciální zadáni - schéma vyňuženi základových patek
- bez připominek

Texlová i gtaťlcká část této DP je zpracována podrobně a pečlivě. Celkově k této práci

nemám další dotazy ani připomínky.

7) Student ve své diplomové práci prokázal schopno§t sam§§tatného řešení stavebně-
technologických problémů spojených s realizaci stavebního dila jak po stránce odborné tak i
obsahové, student ptokina| sch<rpnosti a znalosti na úrovni odpovídající jeho znalostem
získaných předchozím studiem.

3i Student předložil DP v požadovaném rozsahu, ktery byl stanoven zadánim a přilohou
k tomuto zadáni. Student prokázal, že má velmi dobré vědomosti a předpoklady pro řešeni



úloh na dané úrovni obtížnosti a doportrčuji
zkouškách.

k obhajobě při státních závěrečných

4) Zltlsdiska technickáho autor diplomové práce používal soudobých technologií ve
výstavbě, použil moderni strojní zařízeni a materiály. Dílčí nedostatky jsem našla
v rozpočtové části hlavního objektu - je potřeba věnovat více času zpétné kontrole rozsahu
projektové dokumentace a dílčích položek rozpočtu.

5) Pro zpracováni DP dle mého názoru byly použity platné zákony, vyhlášky a nonny -

student se řídil platnou legislativou České republiky, z mého pohledu nelze po této stránce
práci vytknorrt větši chyby.

6) Formální a stylistická úroveň předložené práceje na velmi dobré úrovni.

Pa mážení rozsahu, kvality, tématu, miry splněni zadání a odbgrnosti předložené práce ji
hodnotím známkou dle ECTS:

Klasiťrkační stupeň ECTS: B/1-,5
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