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Hodnocení vedoucího bakalářské práce

Název práce; Stavebně technologická etapa provedení stropní konstrukce
bytového domu v Brně-Komíně

Autor práce:
Vedoucí práce:

Tomáš Pospíšil
lng. Yvetta Diaz

Popis práce:

Student zpracovával technologickou etapu stropní konstrukce bytového domu,
Práce Tomáše Pospíšila se konkrétně zabyvá technickou zprávou k řešené etapě, dále
technologickým předpisem pro danou etapu stropu, bilanci zdrojŮ, provedením situace stavby
se širšími vztahy dopravních tras, zpracováním výkazu vlí,měr, časorn/,m plánem, řešením
organizace vlistavby etapy včetně velmi podrobně zpracovaného rryikresu ZS, návrhem strojní
sestavy pro etapu, kvalitativními požadavky a jejich zajištěním včetně bezpečnostních opatření
při zvolené etapě, jako jiné zadání student zpracoval srovnání různých způsobů provedení
stropní konstrukce a q7kres bednění stropu,

Hodnocení práce studenta:
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu x n n tr
2. přístup autora při zpracování práce x D n n
3. Využití odborné literatury a práce s ní x n n !
4. Formální, grafická a iazyková úprava práce x T-l ! n
5. splnění požadavků zadání práce x D D n

celkové hodnocení a závěr:

Student Tomáš Pospíšil touto prací prokázal, že je schopen rnýborně řešit problematiku
zpracovávané technologie.
Bakalářskou práci zpracovával student samostatně, používal dostupné podklady rnýrobcŮ,

využíval příslušné normy i platnou legislativu,
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Předložená práce sWm rozsahem a způsobem zpracování uýborně splňuje požadavky

uvedené v zadání baka|ářské práce.

z hlediska technického a ekonomického posouzení bakalář Tomáš Pospíšil vypracoval

srovnávací rozpočty pro tři typy stropních konstrukcí, pouze u dvou opomněl na krycím listu

stanovit správně DPH.

Po formálníi grafické stránce je práce zpracována velmi pěkně.

Klasifikačnístupeň podle ECTS: A l 1

Datum: 5. června 2017 Podpis vedoucího práce
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