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Vedoucí práce: Ing. Yvetta Diaz

Popis práce;

DipNomor,ný projekt řeší technologii i4ýstavby dvoupodlažního průrnyslového objektu s
plochou střechou - Výrobní a kancelářská budova pro společnost Dinel s"r.o. Největší
půdorysné rczrněry objektu jsou 37,9a x 27,65 m. Výškově je objekt ukončen plochou

střechou s úrovní atik +7,900 m a +9,44a m, vyšší část tvoří zastřešení zasedací nrístnosti
ve druhéE"ri nadzemním podlaží. Fasáda objektu je jednoduchá. Část fasády je řešena
obkladem PUR panely a zbytek je tvořen kontaktním zateplovacírn systémenn s po\frchovou

fasádní omítkou. Výplně otvorů ťvoří hliníková okna.
Diplomová práce Bc. Lukáše ilubáčka se zaďyvá vybranými částmi stavebně
technologického projektu. Diplcmant v práei zpracovával technickou zprávu ke stavebně
technologickému projektu, k_oordinační situaci stavby, k_de jsou řešeny dopravní trasy
hlavrrích stavebních rnateniálů a strojr3, časový a finanční plám výstavby všech objektŮ
druřré etapy, studii hlavnrch technologických etap hlavního stavebního objektu od
přrpravnýelr prací až po práce dokončovací" V přílohách vypracovól Bnojekt zaYízeni
staveniště s návrhem objektů staveniště a finančnírni náklady na jeho vyhudován|
podrobné schéma postupu pilotáže, potřebné stavební sti,oje, |imitka materiá|Ů, posouzení
jeřábu a jejich časové nasazení, pnacovní pozice autočerpadla a teclrnologický předpis
včetně kontrolních a zkušebních plánů pro vrtané píloty, pro provedení stropní rnonolitické
konstrukce objektu a bilanci pracovníků. V ránrci jiných zadání je přiložen poNožkoyý

rozpočet hlavního objektur, plán bezpečnosti a ochrany zdraví pro vybrané stavební

í]rocesy/ také návrh antistatické podlahy a uýkes bednění monoíitického stnopu 1.NP.

Hodnocení práce studenta:
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celkové hodnoceni a závér:

§tudent Bc, Lukáš Hubáček touto prací pro[<ázal, že 1e r,niborně sehopen řeŠit pnoblematiku

zpracovávané technologie"
Diplonnovou práci zpracovával sttldent sarnostatně, pouŽíval dostupné podklady wýrobcŮ, normy i

příslušncu |egislativu" Předlcžená práce srnirn rczsahem a zpŮsobem zpraccvání r,ryborně spiňuje

požadavky uvedené v zadánídiplomové práce. Jsou zde i navíc předloženy předpisy na technologii
provádění antistatickvch podlah a uýkres bednění na strop nad l.NF, které jsou velmí precizně

vypracovány.

Z hlediska technického a ekonomiclcého posouzení má Bc. LukáŠ l-,iubáČek souČástí práce velmi

pěkně zpraeova ný pod robný po| ožkový rozpočet"
po formální i grafické stránce je práce zpraeována nadstandardně, precizně a velmi přehledně,

Kiasifikačnístupeň podle ECT§: A í L
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