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Posudek oponenta bakalář§ké práce

Název práce; Resort Johanka - realizace hrubé vrchní stavby

Autor práce: Ondřej Lisý
Oponent práce: Ing. Yvetta Diaz

Popis práce:

Bakalářská práce se zabývá etapou hrubé vrchnÍ stavby - realizací vestavbY s ubYtovacírn

podkr-ovi,m pno irosťy areálu R.esoftu Johanka (bivalé iesovny) - objektu §O 0t, Pr3vodní objekt

pnochází rekonstrukcí, probíhají zde bouraeí práee ve 2.NP vČetně demontáŽe PŮvodního stroPu.

Technická zpráva se zanrěřenírn na reallzaci hrubé vnchní stavby je vyPracována v souladu s

požadavky, zpracovaný teehno|ogický předpis řeší provádění stropni' konstrukce a zastřeŠenÍ.

Stuclent v nozsahu práce vypracoval situaci stavby se ŠirŠÍmi vztahy, rozpoČet vrchnrí stavbY vČetnrě

limitky potřeb materlá!ů, dále časový plán etapy stropní konstrukce a zastřeŠenÍ, návrh stroJní

§e5tary pro řešenou etapu, zpráva řešení organizace výstavby, rovněŽ řeŠii Problematiku BOZP

včetně opatření na konkrétní etapě a kontrolní a zkr"ršební plán pro řeŠengu realizaci hnubé vrchní

stavby. Jako jiná zadání student ondře1 Lisý vypracoval detaily uloŽení pozednice a vazRice,

detaiiní řešení hřebenen dále ekonomieké porovnání vertikální dopnavy betonu, návozgvé schéma

ocelov,ých pnvků a kaNku|aci nákladŮ na zařízenístaveniŠtě pro zadanou etaFu.

Hodnocení práce:
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1. CIdborná úroveň práee t x I I
2. Vhodngst pouŽitýeh rnetod a postupŮ lÝ t l !
3" Využitíodbonné literatury a pr{qq tlí Á l l I
4, Formální, qrafická a jaryková úprava práce ,\ I f i]

5. Snlnění Božadavkr3 zadán[ pnáce ]^ l ! l

Připomínky a dotazy k práci:

V technoleEickÉm předpise uvádíte v připravenosti pro zastřeŠení osazení závitových tYČÍ Před

montáŽí pozednic, totéŽ je uvedeno v Části 7"1.1 je toto řešení praktleké ?

V technoNogickénn předpise dále vysvětlete systém esazeníocelouých rámŮ, Patní PlechY zrniňujete,

že jsotl osazeny do zdiva - prosím ,vysvětlete podrobněji, jak to řeŠila PD Pnojektu Část statika,



Trapézové plechy se dodávají nařezané - popište { ve witcích se dodává plech Bro střechy

lr|adký, předpokiádámo že se jedná jen o nepřesné pojrnenování }

Uvažoval jste, jak by se postupova|o Bři dernontáži pŮvodního stropu ? Jak je zaliŠtěna obvodová

tuhost zdiva při demontáŽi ?

Závérz

Préce je zpracovaná velmi pěkně s ohledenn na složité vybrané térna"

Student se věnoval technologii pro;ektu komplexně, r,ýkesová Část, jako je zařízení staveniŠtě ve

dvou fázích pro hrubou sta.ybu strop a nosná ocelová rárnová konstrukce vČetně zastřeŠeníje velmi

přehledná, grafieky jasně vystihuje pctřebné vybavení staveniště. V technoloqických předpisech aŽ

na drobné nesrovnalosti je precizně proveden výkaz nnateriálŮ. Ostatní Částí práee jsou rovněŽ

zpracovány peč|ivě, student se problematikor"l podrobně zabyval.

Fráci hodnotírn jako inibonnou,

Klasifikačnístupeň podle ECTS: A / 1

Datum; 6.6.2018




