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Student zpracovával celkovou studii rryistavby rodinného domu. Práce Daniela Sniegoňě se

konkrétně zabyvá technickou zprávou k řešené etapě, dále technologickým předpisem
realizace hlavních technologických etap rnistavby roubeného objektu, časoni,m plánem
r,ni,stavby, rryikazem rnýměr včetně rozpočtu rodinného domu, je zde vypracován technologický
předpis pro základové konstrukce, vyřešena organizace rnýstavby včetně rnýkresu ZS, návrh
strojnísestavy pro etapu založení objektu, kontrolnía zkušebníplán na realizaci základŮ a pro
hydroizolaci včetně bezpečnostních opatření stavbě při zemních pracích, betonáži, svislých a

vodorovných konstrukcích. Student místo vlastního přepracování stavební situace převzal

situaci od projektanta. Objekt je stavěn v chráněné krajinné oblasti, student přikládá k BP
obecné podmínky pro omezení při rnýstavbě v této lokalitě včetně striktních požadavkŮ na

dočasné oplocení stavby (příloha doporučení pro stavebníky). Velmi podrobně student řešil
zásobování stavby, které je vtěchto horských podmínkách značně komplikované a tuto část
má podrobně uvedenu v části ,,Problematika dovozu materiálu na stavbu".

Hodnocení práce studenta:
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu t] D X !
2. přístup autora při zpracování oráce D ! x t]

3. vvužitíodborné literaturv a práce s ní ! ! x !
4. Formální, grafická a iazyková úprava práce ! n x n
5. splnění požadavků zadání práce n ! x n
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celkové hodnocení a závěr:

Student Daniel Sniegoň touto prací prokázal, že je schopen dobře řešit problematiku
zpracovávané technologie, i když práce mohla b}rt zpracována s větší podrobností a
především s doplněním o grafické části v dílčích technologických etapách pro většínázornost.
Bakalářskou práci zpracovával student samostatně, používal dostupné podklady r,nj,robcŮ,

využíval poptávkové formuláře, normy i příslušnou legislativu.

Předložená práce svYm rozsahem a způsobem zpracování dobře splňuje požadavky uvedené
v zadání bakalářské práce.

Z hlediska technického a ekonomického posouzení bakalář Daniel Sniegoň má součástí práce

položkor4i rozpočet a velmi pečlivě se věnoval dopravě materiálu na stavbu ve ztížených
podmínkách včetně návrhu vhodných vozidel a mechanizmů.
Po formální i grafické stránce je práce zpracována dobře až na r4íhradu k vložení situace

nezpracované studentem a pouze převzaté.

Klasifikačnístupeň podle ECTS: D l2,5

Datum: 5. června 2017 Podpis vedoucího práce............T......
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