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Bc. Iíři Patloka vypracoval diplomovou práai na téma: ,,Stavebně technologic\ý
proj ekt přístavtry admin istnativně qýrobního obj ektu v Kroměřížion.

Popis stavby: Projektová dokumentace řeší přístavbu administrativně výrobního
objektu. Přístavbou investor řeší potřebu nových prostor pro distribuci svých výrobku.
Přistavba je situována na místě původní odstraněné budovy a částečně zasahuje do
prostoru nynějšího parkoviště. Terén v místě stavby je rovinatý. Přístavba je jednopodlažní,
nepodsklepená, zastŤ*šená nad větší částí plochou střechou a nad menši části pŮdorysu bude
střecha sedlová" Jedná se o skeietoqý nosný systém, doplněný o vyplňové obvodové zdlvo a
příčky z keramických tvárnic Heluz. Sloupy skeletového systému a strop budou monolitické
železobetonové" krytina na střeše je povlaková. Nové prostory budou dispozičně propojerry se

stávajicími, výšková úroveň podiahy nové budovy bude nava,zovat na výškovou úroveň
stávajici budor,y.

Obsahem diplomové práce Bc. Jiřiho Patloky bylo zpracování těchto příloh: Technická
zpráva ke stavebně technologickému projektu, situace stavby se širšími vtahy vybraných
dopravních tras" časový a íinanční plán stavby * objektový, studie r*allzace hlavních
ťechnologických etap stavebního objektu, projekt zařízení staveniště, návrh hiavních
stavebních strojů a mechanismů, časový plán hlavního stavebního objektu - technologický
normál a časový harmonogram, plán zaiištěni materiálových zdrajtt pro monoiitické a zdéné
konstrukce, techriologické předpisy pro technologickou etapu ze§třsšení, kontrolní a zkušební
plány kvality pro technologickou etapil za§třešení, jako jiné zadání student ještě vypracoval
teohnickou zpráva řešeného objektu" položkový rozpcčet s výkazem výměr hlavníhcl
stavebního objektu abezpečnast a ochrana zdravi u r,lrbraných prccesů qrstavby.

Bc. Jiří Patloka zpracova| diplomovou práci velrrri podrobně, přehledně včetně
schematickýclr řešení technclogických etap stavby, práce zahrnuje všechny clutrežité podktrady
pro provozni praxi a následrrou realizaci dila,

Pr6ce splňuje veškeré požadavky zadáni včetně částí, které byly zpracovány nadrámec
zadáni, Obsahuje sarnostatná řešení, která jsou podrobně a pečlivě zpracavána. Bc. Jiří
Patloka touto prací praki.zal, že je schopen výborně aplikovat vlastní poznatky v provozní
praxi.

Hodnotim tedyieho diplomovou práci známkou:

Klasifikační stupeň FCTS,. A/1

VBrně dne 21.I.2al7

Podpis

Kiasiťikační stupnite

Klas. stupeň ECTS A B L D E F
číselrrá kiasifikace 1,5 2 /.,> 3 4


