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Diplomový projekt řeší techno|ogii rnistavby nirobní hraly, která je jednopodlažní dvoulodní objekt,
zaloŽený na pilotách s rnonolitickoil hlavicí, které jsou urnístěny pod každýrn sloupem, nosnou
Lnncfrr lvri l.rtaří nrafahrilznrtsnl1 jalaznhal-nnnrni cvalaí (iřaění bnnctrtizra ia nlnnh4 cnárlnriánr rlnl\vllJLlul\Lr Lvv|l PlLluU|tr\vYully 4vlu4vvLLvl19vy Jl\!lgl. JLl gJlll twllJuul\L! Ju Plvv!lu, JPuvvÝultu vv

střešních 'vpustí, Střešní knytinu tvoří pVC-p fólie. podlaha v celé hale je z dnátkobetonu s

minerálním vsypem. Objekt je situován v blízkosti města Vsetín.
Student Bc" David Prachař zpracova| v rámci stavebně technologického prqektu této výrobní haly s

administrativní budovou techniekcu zpnávu ke stavebně technologickému projektu, studii realizace

hlavních technologických etap sta..rebního objektu, projekt zařízení staveniště, koordinační situaci a

řeŠení širších váahŮ dopravních tras. Teehnické zprávy jsou dop|něny techrnologickýrn předpisem
pro provádění pilot. §tudent se ve své práci dále věnoval návrhu strojní sestavy pno řešený objekt
a zajiŠtění rnateriáloinich zdrojů včetně grafického zpracování, problematice časového a finančního
plánování jak hlavního objektu a zařízeni staveniště, tak i celé stavby a kontrole kvality řešených

technologických procesŮ, schématu provádění pi|ot, ekologií, bezpečnostními opatřeními na stavbě
vČetně řeŠení rizik při provádění pilot. Pro pro3ekt je také vypracován podrobný položkorný rozpočet

stavebního objektu SO 01 a rozpoČet hrubé stavby pro objekty SO 04 a CIS s využitím softwaru
BuildpowerS.

Hodnocení práce studenta:

.0J
t,
t-o
_ň

"(uL
-oo
13

E
G)

,U
L
_ooo

L}

=

0)z
l. Úroveň zpracováni řešeného tématu I x l l
2. přístuo autora oři zpracování nráce x l t l
3. Využitíodbonné iiieratury a práce s ní i7 ! t .

4. For"rnální, qrafická a jazvková ůBnava nnáce M D ! l
5. Snlnění oožadavků zadání Bráee x I t l



celkové hodnoceni a závěr:

Student Bc. David Prachař touto prací prokáza|, že je uiborně schopen řeŠit problematiku

zpracovávané technologie. Diplomovou práci zpracovával student sannostatně, pouŽíval dostupné
podkiady vlirobců, noríny i přís|ušnou legisiativu. Fřed|ožená práce svým i,ozsahem a zpŮsobem

zpracování výborně sBlňuje požadavky uvedené v zadání diplomové práce. Jsou zde i navíc

předloženy schémata pro provádění pilot, grafické zpracování materiálovlich zdrqŮ, posouzení

nadměrné přepravy, posoulzeníjeřábu pro montáže sloupů, vazníků l trapézavych plechŮ.

Z hlediska technického a ekonomického posouzení má Bc. David FrachaY souČástí práce velmi

pěkně u pracova né podrobné po|ožkové rozpočťy.

Fo forrnální i grafieké stránce je práce zpracována pečlivě a velrni přehledně,

Klasifikační stupeli podle ECTS; A í L
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