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Árrt*r diplomové práce,. Be" *ndř,ej Bxrt*ň

úpcrnent dipiomové práce: Ing. Yvettnbiaz

Předložená práce, zpracavaná Bc.úrrdřejem Bar-toněm, byla zpra*ována natérna,.

,u§txvebně technol*gický pr*jekt Aquacentra Kohcutoviče".
Tato práee cbsalruje pruvodní a soulrrnncu teclrnickou zprávw, řešení širších

dopravnich vztahů, návrh hlavních stavebních strojů a mechanisnrri včetně posouzení nosnosti
mobilního jeřábu, qýkres zaŤizeni staveništó pra zernní práce hrr;bou vrchní stavbu a rn*nt6ž
§egmefitů vóetně tochnickó zprávy zatizeni staveniště, výkres dopravního znaČení v ck*lÍ
staveniště" časový plán hlavního stavebrrího objektrr, objektový finančni pá* a bilanei
praecvníl*3, řešení širších d*pravnich vztahů, taehnclcrgickli předpis pro pnováděni

*bvcdového ptráště bazénCIvé lratry, koffrolní a zkušební plán pro provádění obvodovélio
pláště, bezpečnost a *ctrrana zďraví při práei a jako jine zad'áni arrtor DP zpraccval
položkr:i,ý razp*óet hlavníhc stavebního *bjektu * jaka specializaci pak výkre§Oli§u
dckum*ntaci pro detaiiy spcjů no*né konstrukce olrvcd*vólro pláště.

K výše uvedenym částem dipicrmové prá*e nrám tl.to připor,:inky a dotazy:

Fříloh*vá výkresavá a textová část:

Příloha P0l - zemni práee - kde je uvaž*váns ff}tí vozidei. případně, jak je xajištěno?

Příloha Pa} - hrubá vrchní stavba * jak dalek* bude stavctrni vytah osazon od obvodovólro
pláštó?

Fříloha Pů3 * mantáž segmentů - v podkladové části scházi pro pochop*ni projektu - v}knes
1.PF, výkres skladby §trspu, střešních segmentů { vaznítrrů} apahleóy *a f"asádu, pro
posourení typu pláště.

Fříioha F04 - posouzení nosnosti nrobilniho jeřábu * ptsstrádáln v nákresu zhks*s poziee
jeřábu vuči cb"!*ktu - §&íno§ťetná bře*rena nepředstavují prukaznó pcsouzení

X}říloha P05 - postrádám aťlkazy stáni pro vazidla v blízkasti vj*zdu avýj*zdl: ze stavby

Teclrnologický předpis pro provádění střešního a obveidového pláště bazénové haly -
vysvěttrete jak bude zajištěna stabilit* ple*}rové krytiny a opláštěni z Rhgizinku na ťlčinky sání
větru. Fostrádám více detaiiů pro předstaw vzhledu fasády a postupu montáže.{sehematicky
potrrled na řást fbsácíy s b*ely pro kotvení, kladečský plán apůú}

Texlová i gtafická část tét<l DF"je zprat*vána podrobně. Ceikově k tóto práci nemárn dalši
dotazy ani připoini nk_y.

2) Student vc svá diploraovó práci prokázal schcpnost sam*statnóho řešeni star",ebně-

teehnologickýeh problérnů spojenýcti s realizaeí stavebnílio dila jak po strárrce odborné tak i
obsahovó, stlrdent prokázal, že má veimi dabrá znaiosti na úrovni odpovídající .jeho
dosavaetrnímu vzdělání.



3) §tudent předložitr diplomovou práci v požadovaném rozsahu, který nru byl stanoven
zadhnim a přílohou k tomuto zadáni, §tudsnt prakáza|, že rnh velmi dobré vědorncrsti a
předpoklady prs řešení riloh v dané úrovni obtížnosti a práei tedy doporuču.ii k obhajobě při
§tátn ích záv ér eóný ch zkouškácit.

4} Zbladiska technického Bc" Ondřej Bartoň paužíval soudobé teclrnologie ve ýstavbě,
použii moderni stro"ini zaYizeni amateriály.

5}Pra zpra*ováni DF byly použity platné zákany, r,ryhlášky a nůťmy - student se řídil platnou
legislativou , z mého pohledu nelze pc tďo stránce práci vltknout větší chyby.

6} Formálni rlroveň píedložené práce je na velmi dobré úrovni.

Pa mttňení rozsahu, kvality, tématu, míry splněni zadáni a odbornosti předložené práee ji
h*dnotím znárukou dle ECTS.
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