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Prohlašuji, že 

• byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně 

vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – 

užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci 

školních představení a užití díla školního a § 60 – školní dílo.  

• beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava (dále jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní 

potřebě bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 3).  

• souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v 

Ústřední knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk 

bude uložen u vedoucího diplomové (bakalářské) práce. Souhlasím s 

tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním 

systému VŠB-TUO.  

• bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu 

licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 

autorského zákona.  

• bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout 

licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je 

oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek 

na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy 

(až do jejich skutečné výše).  

• beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním 

své práce podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 

změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve 

znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její obhajoby.  

 

V Ostravě ........................................  
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Anotace 

 

Tato práce popisuje novostavbu bytového domu a rozdíly mezi těžkou a lehkou střešní 

krytinou. Tento dům se nachází v nezastavěné části města Havířov. Objekt je částečně 

podsklepený, třípatrový s šikmou střechou se sklonem 30°. V Domě se bude nacházet výtah. 

Stavba je tvořena nepravidelným půdorysem, složeným ze dvou obdélníku do tvaru L. 

V podzemním patře se nachází garáž, sklady, prádelna a kotelna. V prvním nadzemním patře 

se nacházejí obchody s jednotlivými sklady, záchody a kuchyňkami. Ve druhém a třetím patře 

jsou umístěny bytové jednotky. V budoucnu je plánováno využití půdního prostoru k vestavbě 

dalších bytových jednotek. Na závěr práce budou posouzeny jednotlivé krycí vrstvy střešního 

pláště a vhodnější bude použita na stavbu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

 

This work describes lately erected building block of flats and difference among heavy 

and light roofing. This building with glory in in blank outskirts Havirov. Object is in part 

cellarage, of three-palatal with oblique pitched roof 30°. Withindoors with will glory in 

abstract. Construction is creation irregular ground plan, compound from two box into 

recontouring L. V underground palates with glory in garage, ammunition, laundry and boiler-

room. V first overhead palates with glory in traffic in single ammunition, lavatories and 

kitchen. In the second and third palates they are set tenements. In future is scheduling utilize 

soil precinct to installation by other housing troops. Lastly work will appreciation in singles 

top coat roof cladding and preferable will using on buildings. 
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DENÍK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

Č. Datum Popis Podpis 

1. 12. 5. 2009 Výkresová část, půdorysy, řezy, pohledy.  

2. 8. 1. 2010 Technologická část, zařízení staveniště.  

3. 9. 2. 2010 Obsah bakalářské práce a její náležitosti.  

4. 22. 3. 2010 Anotace, podklady, situace, ochranná pásma.  

5. 2. 4. 2010 Prezentace.  

6. 5. 4. 2010 Zateplení střešní k-ce.  

7. 23. 4. 2010 Stropní k-ce, anotace.  
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Zásady pro vypracování BP 

 

 

1. Úvodní ustanovení  

 

Zásady pro vypracování bakalářské práce (dále i BP) jsou určeny všem studentům 

(prezenční i kombinovaná forma studia) bakalářských studijních programů a studijních oborů, 

které jsou akreditovány na Fakultě stavební (dále jen FAST) Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB-TUO).  

 

Vypracování bakalářské práce je součástí studijních programů a studijních plánů 

studijních oborů FAST  

 

Bakalářskou prací se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal během studia a 

jeho schopnosti využívat je při řešení technických a odborných problémů studovaného oboru.  

 

Bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen řešit, písemně prezentovat řešení 

zadaného úkolu a verbálně obhájit své přístupy k řešení a výsledky řešení.  

 

 

2. Témata a rozsah diplomových a bakalářských prací  

 

Bakalářské práce se liší charakterem zadaných úkolů a hloubkou jejich zpracování:  

- témata bakalářských prací vycházejí z problematiky oboru garantovaného profilující 

katedrou. V bakalářské práci má student prokázat, že je schopen samostatně zpracovat 

zadané téma, ovládá technický způsob vyjadřování a umí pracovat s odbornou 

literaturou a technickými normami. Témata bakalářských prací svým charakterem a 

hloubkou zpracování odpovídají rozšířeným ročníkovým projektům.  

 

Textový a grafický rozsah BP se liší podle charakteru zadaných úkolů. Doporučený rozsah 

textových částí BP:  

- bakalářská práce…………………….min. 30 stran textu včetně obrázků a tabulek,  

- diplomová práce…………………….min. 45 stran textu včetně obrázků a tabulek.  
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3. Uspořádání diplomové (bakalářské) práce  

 

Diplomová nebo bakalářská práce je souborem těchto částí:  

A. Desky a vazba práce  

B. Úvodní část práce  

C. Hlavní textová část práce  

D. Přílohy  

 

 

A. Desky a vazba práce  

 

BP student uloží do IS EDISON (výkresy ve formátu .pdf) a odevzdá formou dvou 

výtisků v knihařsky pevné vazbě a 1 CD s obsahem BP (nezaheslované). Barva desek je černá 

se zlatým potiskem. Zadní přídeští je obvykle vybaveno doplňky pro vložení média 

(disketa,CD-ROM) s textem BP, příloh, zdrojových textů apod.  

 

 

B. Úvodní část práce  

 

B. 1 Titulní list  

 

Titulní list BP má podobný obsah s titulní deskou, navíc se uvádí úplný název práce 

(česky a anglicky), jméno studenta, jméno vedoucího práce, sídlo školy (Ostrava) a rok 

vypracování a odevzdání práce.  

 

 

B. 2 Zadání bakalářské práce  

 

Zadání bakalářské práce (kopie) se vkládá bezprostředně za titulní list. Originál zadání 

zůstává studentovi.  

 

Originál zadání vypracovává vedoucí pracovník oborové katedry ve spolupráci s 

vedoucím BP v termínech stanovených studijním programem. Zadání se vypracovává ve dvou 
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stejnopisech, z nichž jeden obdrží student, na druhý stejnopis potvrdí student převzetí zadání. 

Druhý stejnopis je předán na studijní oddělení a založen do studijní dokumentace studenta.  

 

Zadání BP obsahuje:  

- název univerzity a název fakulty,  

- název oborové katedry a akademický rok,  

- studijní obor,  

- druh práce (diplomová, bakalářská),  

- název práce česky,  

- název práce anglicky (s vyznačením slov kromě předložek a spojek velkými 

písmeny),  

- zásady pro vypracování práce,  

- požadovaný rozsah práce,  

- požadovaný procentuální podíl odborných profesí na řešeném tématu DP a BP 

(stanoví garant oboru) ¹)  

- seznam doporučené odborné literatury,  

- jméno vedoucího práce, příp. konzultanta,  

- datum zadání a termín odevzdání práce,  

- podpis vedoucího pracovníka katedry a děkanky, razítko fakulty,  

- datum podpisu zadání,  

¹) – podíl odborných profesí bude zohledněn v pedagogických úvazcích jednotlivých  

kateder FAST  

 

 

B. 3 Místopřísežné prohlášení  

Tímto prohlášením se student hlásí k autorství bakalářské práce. Text prohlášení se 

umisťuje v dolní části stránky. Je třeba neopomenout vlastnoruční podpis modrou barvou 

(doporučuje se podpis celým jménem), jako datum se uvádí datum odevzdání bakalářské 

práce (je uvedeno v zadání práce).  

 

Pokud student použil podklady autora, resp. podniku, které vyžadují jejich souhlas s 

uveřejněním, je povinen tuto okolnost doplnit do prohlášení.  
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Do prohlášení se nezařazuje poděkování (konzultantům apod.). Pokud je to nezbytné, 

je možno uvést poděkování na samostatné stránce za závěr bakalářské práce.  

 

 

B. 4 Prohlášení o využití výsledků práce  

 

Toto prohlášení musí být napsáno na samostatném listě papíru a vlastnoručně 

podepsáno studentem s udáním data odevzdání práce. Toto prohlášení může obsahovat 

dohodnuté omezení přístupu k textu bakalářské práce, vyplývající například z ochrany know-

how spolupracující firmy.  

 

 

B. 5 Anotace bakalářské práce  

 

Anotace obsahuje vzor citace bakalářské práce včetně počtu stran a 8 až 10 řádků textu 

s popisem obsahu bakalářské práce s důrazem na dosažené výsledky.  

 

V horní části stránky se uvádí anotace v českém nebo slovenském znění, pod ní 

cizojazyčně. Volba cizího jazyka musí odpovídat zvyklostem studijního oboru.  

 

 

B. 6 Obsah bakalářské práce  

 

Do obsahu bakalářské práce se zařazuje seznam všech číslovaných kapitol a 

podkapitol včetně odkazů na čísla stran. Nezahrnují se do něj dříve uvedené části práce 

(anotace, prohlášení studenta, zadání atd.). Obsah musí být upraven do přehledné podoby. 

 

 

B. 7 Seznam použitého značení  

 

Seznam použitého značení je součástí každé bakalářské práce. Obsahuje značky 

abecedně řazené (nejprve velká a následně malá písmena v pořadí latinská abeceda, řecká 

abeceda), doplněné jejich významem a uvedením fyzikálních jednotek. Každou značku je 
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možné uvést také u jejího prvního výskytu v práci. Vyžaduje-li to povaha práce, uvádí se 

samostatné seznamy:  

- použitých indexů,  

- zkratek (AUTOCAD, ANSYS, PHASES, ...)  

- odborných termínů (basis function, finite element, hard disc, ...).  

 

 

C. Hlavní textová část práce  

 

Hlavní část bakalářské práce začíná úvodem, pokračuje jednotlivými kapitolami a 

končí závěrem se zhodnocením. Z členění BP musí vyplynout:  

• přehled současného stavu řešené problematiky,  

• aktuálnost řešení problematiky,  

• metodika řešení,  

• dosažené výsledky,  

• hodnocení výsledků a diskuse o nich.  

 

 

C. 1 Členění textu BP  

  

- Text bakalářské práce je členěn do kapitol a podkapitol, výjimečně do třetí úrovně členění.  

- Kapitoly a podkapitoly se průběžně číslují podle desetinného třídění arabskými číslicemi, 

čísla podkapitol se oddělují tečkou. 

- Délka kapitoly by v zásadě měla přesahovat délku stránky. Více kapitol na jedné stránce 

ztěžuje přehled.  

- Názvy kapitol (nadpisy) se od předcházejícího textu oddělují dvěma řádky, od následujícího 

textu jedním prázdným řádkem a vhodným způsobem se zvýrazňují.  

- Vlastní text kapitol se člení do odstavců. První řádek odstavce začíná od levé svislice nebo 

se od ní odráží. Mezi odstavci má mezera velikost jednoho řádku.  

- Výčty se od předcházejícího i následujícího textu oddělují prázdným řádkem. Umisťují se 

od levé svislice. Jednotlivé body se označují arabskými číslicemi, písmeny abecedy, 

pomlčkami nebo jinými značkami.  
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- Obrázky a tabulky včetně jejich popisu se zarovnávají na střed. Obrázky je třeba umisťovat 

přímo do textu, co nejblíže odkazu na ně. Jen pokud to není možné, zařazují se do dodatků.  

- V seznamu literatury se uvádí pouze ty literární prameny, na něž jsou v textové části odkazy. 

Citace literatury v seznamu musí odpovídat ČSN ISO 690.  

 

 

C. 2 Požadavky na úpravu textu DP a BP  

 

V úvodní části BP se umisťuje každá část na samostatný list. Hlavní textovou část BP 

je možno z důvodů úspory tisknout oboustranně. Začátky hlavních kapitol je možno uvádět na 

lícové straně, která má při oboustranném tisku vždy liché číslo.  

 

V celé BP je nutno používat pouze zákonnou měrovou soustavu SI. Technické výrazy 

musí odpovídat používané terminologii a normám, vzorce a rovnice jsou číslovány. Výpočty 

musí být uspořádány tak, aby každý čtenář mohl bez obtíží přezkoumat jejich správnost.  

U vzorců, součinitelů, hodnot a závěrů převzatých, bude publikována odvolávka (v hranatých 

závorkách) na pramen, uvedený v seznamu použité literatury.  

 

Originál BP musí být vypracován na bílém formátu A4 s dostatečným kontrastem pro 

kopírování. Při zpracování textové části práce v běžném textovém editoru se doporučuje typ 

písma Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5. Tisk na formátu A4 respektuje 

okraje 2,5 cm. Matematické vzorce a výrazy, které nelze vytvořit v použitém textovém 

editoru, je možné vepsat do textu technickým písmem. Při použití psacího stroje má jedna 

stránka obsahovat 30 až 35 (40) řádků (řádkování 1,5) po 60 úhozech klasické velikosti písma.  

Stránky musí být průběžně číslovány. Při použití elektronické sazby je možno doplnit záhlaví 

stránky také nápisem „Bakalářská práce“ a graficky oddělit od textu.  

 

Všechny citované práce a odkazy musí být uvedeny v seznamu literatury. Každý 

uváděný údaj doplní student číselnými odkazy na literaturu, ze které je informace přebírána, 

např. [15], [2, 4-6]. Není přípustné citovat celé odstavce z knih či učebnic.  

 

V případě nutnosti musí být nezbytné citáty zřetelně vyznačeny uvozovkami.  
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C. 3 Požadavky na jazykovou kvalitu  

 

Hodnocenou součástí úrovně BP je i jazyková kvalita a čistota. Student se ve své práci 

vyjadřuje stručně, technicky, slohově i gramaticky správně. Přitom používá kratší, dobře 

srozumitelné věty. Předpokládá se dodržování Pravidel českého pravopisu a dodržování 

odborného názvosloví.  

 

 

C. 4 Seznam použité literatury  

 

Použitá literatura je seřazena abecedně podle příjmení autorů. Hlavní zásady citace:  

a) Jméno autora se uvádí písmem v pořadí: příjmení, osobní jméno, oba údaje 

jsou odděleny čárkou. Osobní jméno, resp. jména lze uvádět iniciálami, 

příjmení v původním tvaru, bez titulů a hodnosti.  

b) Název publikace je napsán kurzívou. Název se uvádí v jazyce citované 

publikace, pouze se převádí z cizího písma do latinky.  

c) Vydavatelské údaje se píší v pořadí: místo vydání, (dvojtečka) nakladatelství 

či jiná vydavatelská instituce (čárka) a rok vydání.  

 

 

D. Přílohy  

Do příloh se uvádějí rozsáhlejší grafické práce, stavební výkresy, mapy, obrázky, 

tabulky, výpisy programů, algoritmy a fotografie, které nejsou zařazeny a pěvně svázány v 

textu. 

 

Přílohy se číslují arabskými číslicemi a jsou uvedeny na zvláštním seznamu. Počet 

příloh není omezen. Doporučuje se dodržování účelné stručnosti s přihlédnutím k významu a 

přiměřenému rozsahu příloh pro hodnocení práce a pro případné navazující práce v budoucnu.  

 

Stavební výkresy, mapy a přílohy, které to vyžadují, jsou opatřeny popisovým polem 

(razítkem) podle obrázku 6.  

Zvláštní přílohou je úplný text BP v elektronické verzi, uložený na vhodném nosiči (např. 

CD-R, CD-RW apod.), určený ke zveřejnění prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, 

kterou spravuje VŠB-TUO.  
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4. Související dokumenty  

 

ČSN ISO 5966 (01 0173) Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český 

normalizační institut, 1995.  

 

ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů. 

Praha: Český normalizační institut, 1996.  

 

ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem. 

Praha: Český normalizační institut, 2002.  

 

ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační 

institut, 1996. 32 s.  

 

ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. 

Praha: Český normalizační institut, 2000. 24 s.  

 

 

5. Závěrečná ustanovení  

 

Zásady pro vypracování bakalářské práce mohou být dále upřesněny vedoucím 

oborové katedry v rámci jeho působnosti.  

 

Bakalářská práce, která nebude po formální stránce odpovídat podmínkám, uvedeným 

v těchto zásadách, nebude přijata k obhajobě. 
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- ČSN EN 491, Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn – Zkušební 

postupy 

 

- ČSN EN 13501-1:2007, Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: 
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- ČSN EN 14782 „Samonosné plechové výrobky pro strešní krytiny a vnejší a vnitrní 

obklady“ prílohy ZA, konkrétne ZA 2.1. 

 

- Č. 499 Vyhláška o dokumentaci staveb 

 

 

Odkazy : 

 

www.bramac.cz 

www.onduline.cz 

www.tepelna-izolace.cz 

www.rockwool.cz 

www.everel.cz 

www.wienerberger.cz 

www.fatrafol.cz 

 

 

 


