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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
Finanční porovnání dvou různých variant zdicích systémů 

Financial assessment of two different variants of masonry systems 

 

Jméno a příjmení: Magdaléna Kubečková 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
Ano, předložená bakalářská práce odpovídá zadání v plném rozsahu. 

 

•  Identifikace bakalářské práce: 

Bakalářská práce obsahuje 9 částí: 1 – Úvod (1 list), 2 – Technická zpráva (10 listů), 3 -
 Technologický předpis zdění (16 listů), 4 – Technologický předpis stropní konstrukce   
(13 listů), 5.1 – Položkový rozpočet stavebních prací (3 listy), 5.2 – Časový plán stavby 
(1 list), 6 – Finanční porovnání zdicích systémů (2 listy), 7 – Seznam použité literatury 
(5 listů), 8 – Seznam příloh (1 list), 9 - Přílohy: 1. Podrobný vypočet spotřeby materiálů 
systému HELUZ (23 listů), 2. Podrobný vypočet spotřeby materiálů systému YTONG 
(21 listů), 3. Položkový rozpočet stavebních prací (28 listů), 4. Časový plán stavby ve formě 
řádkového harmonogramu (2 listy), 5. Dodatek k rozpočtu - systém HELUZ (5 listů), 
6. Dodatek k rozpočtu - systém YTONG (5 listů), 7. Výpis prvků (7 listů), 8. Výpis použitých 
mechanizmů, 9. Výkresová část (9 výkresů). 

Předmětem bakalářské práce je finanční porovnání dvou různých variant zdicích 
systémů bytového domu o 3 nadzemních podlažích a 1 podzemním podlaží. 

 

• Architektonická část (není předmětem bakalářské práce): 

Podkladem je vyřešený architektonický projekt. 
 

•  Konstrukční řešení (předmět bakalářské práce): 

Jedná se o podsklepený objekt bytového domu navržený v systému HELUZ. Objekt je 
zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. 

 

• Technologická část (předmět bakalářské práce): 

Technologická část je zpracována srozumitelně, studentka se opírá o vhodné zvolené 
prameny. Technologickou část co do rozsahu a zpracování hodnotím jako velmi dobrou. V 



 2 

technologickém předpisu zdění je popsán postup zdění ze systému HELUZ, v technologickém 
předpisu stropní konstrukce realizace stropu totožného systému. Dále je vyhotoven položkový 
rozpočet stavebních prací a harmonogram. Pro finanční porovnání zdicích systémů byly 
vypracovány dodatky k položkovému rozpočtu dvou zdicích systémů: HELUZ a YTONG. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

Předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návazností jednotlivých částí lze 
považovat za úplnou a v celku kvalitně zpracovanou. Uspořádání dokumentů v textových 
částech odpovídá předpisům, výkresy jsou uspořádány podle sledu realizace stavby a je úplná 
ve smyslu zadání. V bakalářské práci jsou přehozené stránky číslo 8 a 9. 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

Bakalářskou práci co do rozsahu a zpracování hodnotím jako výbornou. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky? 

Konkrétní drobné nedostatky a opomenutí nesnižují kvalitu provedení bakalářské 
práce. 

V technologické části bakalářské práce se vyskytuji tyto chyby: 
Na str. 19 je uvedeno, že skladovatelnost zakládací malty HELUZ je minimálně 

6 měsíců. V technickém listu zakládací malty je ale uvedena doba skladovatelnosti maximálně 
6 měsíců. Na str. 20 je napsáno „Buňky budou podloženy betonovými panely 4 x 5 m“, je zde 
správně uveden půdorysný rozměr panelů? V rozpočtu postrádám omítku soklu.  

 
Z hlediska stavební části mám drobné připomínky:  
Ve výkresu 1.1 Půdorys typického podlaží 1NP – HELUZ není zakreslena část zábradlí 

v místě hlavní podesty. V půdorysu stropní konstrukce 1NP – HELUZ nejsou správně 
zakresleny okenní otvory, jejíž horní úroveň překladů je v těsné vazbě se spodní konstrukcí 
stropu. V příčném řezu A-A´ není navržen ve stěně schodišťového prostoru železobetonový 
ztužující věnec. Ve studii 1S je zvolena nesprávná tloušťka čáry obrysu obvodové stěny ve 
styku se zeminou. Ve výkresu 7 Studie podélný řez postrádám rozměrové kóty. 

 
5. Zda, a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

Bakalářská práce nepřináší nové poznatky. Využívá v současnosti známých poznatků. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Výběr studijních pramenů a jeho charakteristiku hodnotím jako výbornou.    

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

Zpracování po formální i jazykové stránce hodnotím jako výborné. V textové části se 

nacházejí překlepy. 
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8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

Po úpravě bakalářské práce je možné práci používat jako podklad k vypracování 

projektové dokumentace pro provádění stavby. 

 

9. Práci hodnotím: 

Předloženou bakalářskou práci hodnotím jako výbornou. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………………. 

V Ostravě dne 20. května 2013                      podpis oponenta 


