
Pa§U§EK §P§HEHTA
zÁvĚmr*NÉ pnÁc=

tl, l§}ť}ř*§cÉNf "trgNmuv$c** xnrrÉmí
Zaůán§ ntrečnější
l,taďnacení nóračnasti zqdáni zůvěrečné práce"
Siplcrrtamt se rnt*sel vypořádat s příslušx*u §egislatívau a též s běžgrcu praxí ue vedení stavebniha deg}ík_ Tyt* zkxšenost! pak

íkoval do vyfuořeného SW"

§p|n§n§radámí splněrur
PcsuďťE.rd*přeďíožeaá z&věr*čná prac* spžňu}e zaúóní- if&txnemřáři přřpadně uve,&z bady zadú*í, které neby§y xet3p
splně*y, xcb* z#* je pr&c* opr*řřeerďt$nír*a§ťřerlg-

íí zadání dlp*orrl*vé pnáce"

Zvo*ený p§§ttjp ře§g*í spriávnS
P*sr&e, .eď* sft*ďe*ř ayoííí spr&v*ý p*stup nebs xetady řešeaí-
§ip**rc*nt p§§tiJ&mfa| v **u§*du s* zadárrírtt-

*dkrmá *rcrr*ň A -§*e§fřrĚ
?*su&* droveň gď&om*sfiadÝěreřnd práce, vyušiť{ zrlalostí zís§ranýtksťtlďre,rn c z *dbarné í§teratury, využítí po§klaďil.
Pgs$ďfe ťÉá xťt*pltosť sfilďeř}ťe vnírnat řcš*{vca prcb§*§rat§ku y šiďícfl s*uvlif*sfec& * cpírfr*vcť rnženýrs*ý přísi&p p§ řešeť}í

k ř*Š*ní pr*blerna{iky s p*třeba*u eruďicí adp*vídaiící b*dotlcí pozici absc§venta _

F*rr*á|ní x jarrykwá rlrm*eň, srcgum*tsl§§§t eřáce § - re&rrti d$bře
Posald}e správř}§§ř pa§žfifiiřl i §armálnkh zópísú obsažerrých v prati- Pos*ď?e typsgra§ckau a }*ayk*vau stránlw próte a její
ceí*oyst"g srozs.gmgťe§nesť

práce odpe$ídá ri,rcvci závěreč*é

*. |í}§§TNFlx§&§í Úe§jg
í{ázev prác*;

"lrnég**r fr&!t$ía:
Typ práce:
F*&*ltal*stav:
Katedrafr*stav:
Sparrent pni*e:

É§*ktroniclcý stavebni d*nílE
Bc- Vít §a§bych
dipl*rn*vá
Faku§ta stav*bní {F§v}
Tech**lagie starreb
}ng" §duard §chitharŤ, C§c.
Fak*§ta steveb*í, &rlrTur PrazeFr*ccvi§té

@rzdroir}, kore*xn*stcit*cí A-rrýbcr§ě
alyt,&ďř*te se &**ťlg*rés&*ďg*ts pří získůwón{ * vyu§ivď.ní stuďí}ních rgtateríú!ťl k řeše*i zóvěrečxxé pňre" ?asuďt* výběr
Prtme*ťt" *véřt* zda redc,š§* k pcnrše*ícrf*črcí etšky a zda }sat bibíi*gra§cké citrae úpšné a ysorfoďtl s ciťcňx'rxl
.ey}:*j*sťr*r,

ir* pr* apracorráná dip$*nwvé práca na eada*é tér*a"

§a*ší kgrrte§,tář* a hďrtrereí
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PO§U§§K OP§$*ENTA
zÁvĚnnčNÉ pmÁ*x

tll. celtEovÉ }*§Dřctr§Flí, grÁrfiy lC sg§§"íogÉ, r*átmru ffiá§řFtf,A{É

§&rňre *spekfy atívěr*ťné próce" &.ř:eré nejv§ce *vílvnrly ýcše ceí*ové *gďrorefií" {Jueďťe příp*drá of§e*y, které by
rwěš st*§e*t zadpovědět pří *bhaj*bě zůvěrečré próce před *rnrrsi

Diplomová práce je su,ýrn zpracováním jedirrečná a rnohla by porn*ci k řeše.Tívšerh prcb§érnů s vedenínt
Stavebního Serríku {p*zn.: dá|e jen ve ukratce * 5D}, kdy §S není na §tavbe, tak jak §egisřativa v$aduje, že byl
odvezen stavbyved*trcínn například na centrálu společnosti apod, úále, kdyř je *potřeba*" tak se,,áe"atí*, a@
nebyl důkazni pcdk§ad pno určité záp§sy apod, Tedy j* tats *lektroniclcá Fdoba vede*í §D jedrrozrrača"*ě wh*dná
forma pro rychlé a hezpr*blénncvé ,!eho v*dexí §D, kdy nrají v§ichni určení úč6§tní€i tnistavbgvého pr§cesu
rn*žrcx jej rridět po *eiýcl; 24 hgdin.

Otázfu na diplomanta:

1} Která ustancvení souča§né fiegis|atiry hovgří o vedení 5§ a v "!a|ré p*drob*esti se nná stavební d*rl§lq vést?

2} Kdo r*á oprávněr*í ze zákona vést §ťavcbní Deník a kdo další do ně.i může zapisovat?

3} Jaký je rráaor diplonnanta *a elektrgnickgu ťgn*u vedení §D a jaký vidí hlavní p§ncs v této forrně vcdení §D"

il} kde vidí d§ploma§t řn*žné s|abiny ve vedení elektronickó forrrr*y s&?

Předlože*CIul závěrečngu pnáci hcdnotírm klas§Ťikačnírn sturpněrn A - r*fuomě.
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