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Dlplomová práce řeší výstavbr"r rnýrobní haly, která je obdélníkového půdorysu 0 rozrněrech

6&,54x56,24x9,95 m. Konstrukce je železobetonová skeletová založená na hlubinných
pilotéeh a zák|ado,.4ích patkách. Zastřešeníje řešeno dvěma sedlorrými střechami s výŠkou

hřebene +9,E50 mT a jednou pultovou střeehou s výškou hřebene +9,780 rn. Fro opláštění
budou použity systémové sendvičové PUn panely. Přesah opláštění nad střechy vytváří
atiku ve výškové únovni +9,950 m. Fředložená diplomová práce řeší technoloEické Části

výstavby této haly,
Práce Bc. Viaciimíra Křípala obsahuje technologický předpis pro provedení montovaného
železobetonového skeletu, projekt zařízení staveniště, zajištění zdrojŮ nnateriáíových,

finančních a histogram pracovníkl3, jak_ož i podrobný a preeizně zpracovaný návrh
mechanizace. Byly řešeny dopravní trasy, kontrolní a zkušehní plány pro montovanou
železobetonúvou konstrukci, bezpečnostní opatření * plán rizik a další části jako byly
registry environmentálních aspektů a jejich právních předpisů, návrh schémat skládek
prefabríkátů, podrobný položkouý rozpočet stavby a smlouva o dílo.

Hodnocení práce studenta:
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celkové hodnocení a závěrl

Student Bc. Vladirnír Křípal touto prací prokázal, že je výberně schopen řeŠit problematiku

zpraeovávané technoloEie.
Diplonrovor-i práci zpracovávai studeni sarrrostaině, používai dostupné podk|ady vrirobcŮ, vryuŽíval

příslušné n§rrny i platnou legislativu. Předložená práce svým rozsahenr a zpŮsohem zpracováni
qí,borně sBlňuje požadavky uvedené v zadání dip|orncvé práce.

Z hlediska technického a ekonomiclsého posouzení Bc" Vladimír Křípal vypracoval podrobrrli

položkoqi rozpočet stavby, vypracoval podrobné návrhy schémat skládek prefabrikátŮ a přiloŽil

pod rcbný, návi,h stroj n í sesta vy ve "aýborné kva| itě.

Po fornráíní i grafické stránce je práce zpracována velmi pěkně a přehledně,
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