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Bc. Beáta l{vapilová vypraccvala diplomovou prá.ci na téma. Stavebně technologický
projekt Regionáiního centra pokročilých technologií a materiálŮ v Olomouci
Popis stavby: Objekt bude sloužit výzkvmným účelům v oblasti pokročilých technologii,
nanotechnologií a nanomateriálů.Iedná se nepodsklepenou třípodlažni stavbu (s
jedrrotkamiVZT umístčnýrni na rovné střeše objektr"r), orientována pcdélně ve snrěru
sever - jih. Objekt je řešený jakc dispoziční třítrakt (nižší křídlo budovy) a pětitrakt (vyšší
křídlo budovy). V 1 . NP je samostatný vstup ve střední části objektu s reeepcí přes

zádveŤi a chodbu s výtahenr kverlikální spojniei * prclsklenénru schodišti Stavbu konstrukčně
tvařiželazabetonový monolit § rovnou střechou, opláštěný zatepleným AL PU sendvičovým
systérurem Dekrnetal, Výpině okenních otvoru js<iu hliníkorré, píOstor chodby a schodiště tvoří
prosklený ťasádní systém 1J-. Založení objektu 1e navrženo jako hlubinné na
železobetonových vrťaných pilotách technologií CFA Nosná konstrukce je tvořena
monolitickým železobetonovýrn skeletem" v základni mcdulavé siti 7 ,2 x 7 ,2 m. Obvodov}
plášť tvoří že7ezabďonové stěny t1. 230 mrn, podparapetni vyzdivky budou tvořeny z tvárnic
P<rrotherm 24P+D §tropní konstrukce budou tvořeny nrorrolitickýmiželezobetonor,}mi
deskami o tloušťce 285 mm, které budou po obvcrdu ztuženy nadokenními železabetonovými
pasy.

Obsahem diplomové práce Bc. Beáty Kvapilové byla zpracavánitěchta příloh:
Technická zprávake stavebně technologickému projektu včetně stuclie realizace hlavních
technologických etap stavebního objektu, koordinační situace stavby se širšími vtahy
doprar.ních tías a dopravním zgačenim, časový afinančni plán stavby - objektovy, řešení
arganizace výstav,by včetně qikresů zaťízeni staveniště atechnické zprávy zařízení staveniště,
návrh hlavních stavebnich strojů a mechanismů, časový plán hlavního stavebního objektu -

technolcgický normál a čascvý harnronogram, biiance hlavních zdr*jů pro ýstavbu hlavního
objektu - nasazení pracovnílďr a stro.jů, bilance materiálových zdrajů prc hrubou stavbu
hlavního stavebního objektu, technologický předpis pro CFA piloty, kontrolní a zkušební plán
kvality pro CFA piloty, .jako jiné zadáni pak studentka zpracavala položkový rozpočet pro 
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hrubou stavbu hlavního stavebního objektu a bezpečnost práce pro provádění monolitické ZB
konstrukce.

Všechny části diplomového projektu jsou zpracovány ve r.ysoké podrobnosti akvalité,
velmi přehledně a pečlivě. Studentka se veškeré výše uved*né probleilatice věnovatra velmi
zodpovědně a pracovala zcela samr:statně. Tato práce splňuje veškeré pažadavky zadáni, je
podrobná, technicky přesná aje na výborné odborné úrovni.

Bc, Beáta Kvapilová touto prací pr*kázala, že umí aplikovat vlastní poznatky v konkrétní
samostatné práci,

Hoclnotím tedy je"ií diplomovou práci známkou,
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