
Posudek oponenta diplomové práce

Přístavba výrobní haly - stavebně technologický projekt

Bc. Petr Sedlák
lng. MichalValenta

nffi
Název práce:

Autoř práce:
Oponent práce:

Popis práce:

Autor v rámci zadání vypracoval technickou zprávu a výkres zařízení staveniště, časový harmonogram
a rozpočet hlavního stavební objektu, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů a
technologický předpis pro železobetonov} montovaný skelet. Dále navrhl a posoudil dopravnítrasy
pro zásobování stavby, kontrolní a zkušební plán pro montovaný skelet, environmentální plán a

finanční zhodnocení alternativního návrhu střechy.

Hodnocení práce:

.o
c
L

o§

.q)
L
-ooE
ř
E

.qJ
L§oó

t(J,?
oE
oz

1, Odborná úroveň práce f r] iÝ n
2, vhodnost použitých metod a postupů n Ýl n n
3. využitíodborné literatury a práce s ní n x D n
4. Formální, grafická a iazyková úprava práce t] x t] n
5, Splnění požadavků zadání práce n x n I

Komentář k bodům 1. až 5.:

Student přistupoval k zadanému úkolu komplexně, jak po stránce odborné, tak í obsahové a zadání
splnil v plném rozsahu. Z technickóho hlediska je práce na dobré úrovni. Práce je též v souladu
s legislativními předpisy a platnými normami. Z hlediska formálníúrovně je práce taktéž v pořádku.

Připomínky a dotazy k práci:

- výkres zařízení staveniště: Ve r4lkresu nejsou žádné kóty. Rod navrhovanou halou vede stávající
dešt'ová kanalizace - jak bude zabezpečena proti poškození? Chybíoplocenístaveniště, Výrobníareál
je sice oplocen, ale jak bude staveniště zabezpečeno proti vstupu zaměstnanců ostatních hal uvnitř
areálu?
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_ časový harmonogram: Není vyznačena kritická cesta. Činnosti by mohiy být více optimalizovánY,

např, při provádění střechy.

- technologický předpis:Zcela chybí podélné zavětrování haly pr:mocí ocelových trubek-

_ položkovri rozpočet: Nenalezeny položky pro dodávku a montáž ocelových paŽdíkŮ, do kterych

budou kotveny stěnové panely.

- finanční zhodnocení alternativního návrhu střechy: Není dostateČný technický poPis alternativního

řešení. Jak budou panely kladeny? při kladení rovnoběŽně s hřebenem nevyhoví osová vzdálenost

podpor (vazníků) 6 m. při kladení panelů kolmo k hřebeni chybí podpŮrná konstrukce (např.

z ocelových vaznic), která se jistě projevíve finančním zhodnocení. Student by mělv rámci obhajobY

své práce přiblížit tento alternativní návrh, způsob pokládky panelŮ, jejich kotvení k podpŮrné

konstrukci i možná rizlka, která panely s nakašírovnou PVC foliípřinášejí.

Závěr:

Vzhledem k ýše uvedeným poznatkům doporučuji tuto diplomovou práci k obhajobě.

Klasifikační stupeň podle ECTS: Cl2

Datum: 15. ledna 2018 Podpis oponenta práce,,,,,.,.,.(.


