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Student zpracovával etapu opláštění rnýrobní haly. Práce Jakuba NeradY se konkrétně zablývá

technickou zprávou k řešené etapě, dále technologickým předpisem Pro stěnová a střeŠní

plášť haly-izolovaný a ve druhé variantě neizolovaný-systém Borga, Časor4ým plánem r4istavbY,

výkazem uýměr včetně rozpočtu opláštění, vyřešena organizace rnýstavby vČetně rrykresu ZS,

návrh strojní sestavy pro etapu opláštění, kontrolní a zkušební plán vČetně bezPeČnostních

opatření na stavbě montáži opláštění a střechy. Jako jiné zadání student VYPracoval stavební

situaci, katastrální situaci, rnýkres sekundární nosné konstrukce, vlikres kladení stěnouých a

střešních panelů s rnýpisem prvků.

celkové hodnocení a závěr:

Student Jakub Nerada touto prací prokázal, že je schopen rnýborně řeŠit Problematiku
zpracováva né tech nologie.

Bakalářskou práci zpracovával student samostatně, pouŽÍval dostuPné PodkladY rnj'robcŮ,

platné normy i příslušnou legislativu.
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Hodnocení práce studenta:
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'1. Úroveň zpracování řešeného tématu x D ! !
2. Přístup autora při zpracování práce x D n l
3. Vvužitíodborné literatury a práce s ní x n ! l
4. Formální, grafická a iazyková úprava práce x D I D

5. Splnění požadavků zadání práce x D ! n
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předtožená práce syým velkim rozsahem a podrobným zpŮsobem zprxování vYbolně splňuje
požadavky uvdené v zadání bakalábké práce,

Z hledisla technicldho a ekonomlckého posouzení student Jaku,b Nerada má souČa*Í práce velmi

pěkně zpracovaný podrobný položkorný rozpďet
Po,formální i grafické stránce je préce zpr:amvána výborně.

Klasifikační stupeň podle ECl§: 
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Datum; 8" čqrvna, ?017 Podpi§ vedouďho práce.
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