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Pcp§g pnác*;

Bakalářská práce se aablivá etcpou opláštění prl3myslovó a wýrobní haly * kazetami {hiiníkcuý
kazet*v} sysťém §ond-r4írobce Alubond a svislrými ťrnp,ézovfrni pl*ehy s ťepeln*u izclací Airrrck |§P

prg Rockpr*fil typ Kr6CI-6ůO-S,88-B}. Technieka zpréva jak prŮvodnÍ, tak i souhrnná jsou

vypraccvány dle platné l*gisiativy, zpracovaný technologickř předpis pro provádění cpíáŠtění

vč*tně je rcvněž prcveden velmi dobře, Závór préce obsahuje n;*vrh §tť§jní §§stavy pro řeŠenou

etapu, problematiku BOZP včetně opatření na konkrétní etapě a kontroNní a zkuŠební plán pro

řešenou t*chnolagii, §oučáxí práee je dále časowí plén wýstnvhy cbjektu, yýkaz yiměr a podrabné

kladečské plány obvadovéhn pláště,

Fř§pomím§<y a dotaxy ic práei;

V textové čáxi přl pcpisu gás§d onganizace rnýstavby n*ní postupováno v sguřadu s předepsanau

částí novelizované vyhlášky č, 4§9/2006 Sb. * novela vy.č.§2l2013 §b. Zpráva absahuje nál*Žitosti

čéstečně,

1, jak se yypočítá p*žadovaný přťkon v kW pra eadanou etapu a jak se zlistí poŽadovaný rrrininrální

jistič" ůvěř*ní, zda vt7hcví přívod ze stavající sítě, Minirnáině prc úhlovou brusku, nsvětlení a

běžkou spctřebu ve sťaveni§tních buňkách * pr* nab$eníÁKU zaříz*ní"

2, Jak z*jistídadavatel měřeníspotřeby při realizaei ekpy ?

3. Výí<res zaťízeni staveni§tě * je nejasný papis v iegendě, ec jsou prvky daČasné Brc zařízení

saveni§tě, postrádám barevn* rozlišení, které je běžně vyuŽíváno pro tento §p dokumentace

ř{*dmocemí práe*:
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2. Vhadnast r:or:ži§ýrlr metod a ppstupů l x n 'J

3, vvužití adhcrné liter*turv a nráce s ní n n n
4. řorrurální, qrefická a jazyková úprava pnáce |---,]
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5, Snlnění nožadavků zadání práce [] n x r-lLJ



(zeleně prvky zaťízení staveniště, modře nápjné srtě pro stavbr:-případně cdběrná rnísta

s měřením}.

4. U nadzemního vedení Vt{ přes prostor staveniště po§i!"ádám zmínku o jeho pýšce a případných

opatřeních pro manipulaci s břemeny v těchto ochranných pásmech.

Závěr;

Práce ie zpracovaná dobře g ohledem na vybranát*ma.
§tudentka se nejvíce věnovala technologii vlasbrího opláštění a zpracování kiadečslcíeh plánů

opláštění" Výkres zařízení *aveniště je rnálo přehledný, graficlry jasně nevy*íhuje plochu

k montáži, p§§trádám pozice zvedacích plošin pro montáže opláštění. V práci není sBrávně dle
vyhlášky sepsana technícka zpráva k zásadám organizaee výs,tavby, i když obsahově ve zprávě
t*měř v§echny nálďitosti jsor.l uvedeny,
Z irtediska ekonomického po§trádám rozpďet, nebyl sice součástí zadání, ale byl by dobrym
vodítkem pr§ zpracování časového plánu,

Práci hodngtím jako dobrou, l když obsahuje dílčí nedostatky.

Klasifikačnístupeň padle ECT§; D í Z,3
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