
Zadání bakalářské práce

Student:

Studijní program:

Téma:

Světlana Motalová

B3607 Stavební inženýrství

Tvorba stavebního pasportu a prostorového pasportu (parcely a budovy)
v prostředí městských samospráv

Bakalářská práce bude zaměřena na perspektivní přístup k plánování údržby, kontrol a revizí objektu
správní budovy. V úvodu práce teoreticky definuje pojmy a zhodnotí současný stav v problematice
plánování údržby, kontrol a revizí, možnosti využití softwarové podpory. Cílem práce bude vytvoření
návrhu technického pasportu sloužícího pro efektivní zajišťování plánu údržby, cyklických oprav, kontrol a
revizí a jeho aplikace na konkrétní provozní objekt.

Bakalářskou práci zpracujte v tomto rozsahu:
1.Teoretická východiska plánování údržby, kontrol a revizí (definice, právní rámec...)
2.Současný stav plánování údržby, kontrol a revizí
3.Vytvoření stavebního a prostorového pasportu objektu správní budovy
4.Vytvoření obecného plánu (časový plán, finanční plán),
5.Aplikace teoretických východisek a obecného plánu na konkrétní případovou studii.

Rozsah průvodní zprávy:   30-35 stran  textu dle Směrnice děkana č.2/2006 „Zásady pro vypracování
bakalářské práce a interních předpisů Katedry městského inženýrství
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