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Úkolem bakalářské práceje vytvořit vzorový plán preventivní údrŽby, kontrol arevizi objektu s využitím
softwarových nástrojů. Práce brrde aplikovat teoretická východiska případovou studií na konkrétní stavební
objekt. Bakalářská práce z teoretického hlediska zrekapifuluje pojmy uvedené v názvu práce a provede

sumarizaci všech dostupných technick.ých a právních předpisů, které se vztahují k dané problematice.
Zaměří se na uplatnění principů FM jako podmínky udržitelného rozvoje stavebních objektů avyužiti
technických a ekonomických přístupů v řešení otázek zaměřených na udržitelnorr výstavbu.

Pravidelné udržování objektů zpomaluje pruběh procesu fyzického opotřebení apřeďchází se jeho
následkum v zÍýmu zabezpečeníjejich provozuschopného stavu a bezpečného provozu. Do údržby a oprav
zahrnujeme diagnostické , údrŽbové a opravárenské postupy. Vlastní návrh na optimální postup při
preventivní irdrŽbě, kontrolách arevizichvychází z diagnostilry současného stavu budovy, znových
technologických postupů a ze zohleďnění finanční náročnosti navrhovaných postupů.

Určování nákladťr životního cyklu (LCC) je metodou vhodnou k analýze celkových nákladů pořízení,
vživání, údržby a služeb za celou dobu životnosti produktrr včetně nákladů na likvidaci. LCC analýza m:ůže

poskytnout důleŽité výstrrpy v rozhodovacích procesech, zvláště při vyhodnocení a porovnání
alternativních investičních strategií, určení ekonomické životaschopnosti projektu, vyhodnocení a
porovnání rizných koncepcí idržby a rekonstrukce, výběru mezi riznými stavebními materiály, prvky a

systémy, zlepšení či změně provozll.

Textová část bude obsahovat:
l. Rekapitulaci teoreticlých východisek vztahrrjících se k dané problematice v obecné poloze.
2. Rozbor stavby z hledisek plánu preventivní údrŽby, kontrol arevizí
3. Vlastní návrh vzorového plánu preventivní iďržby, kontrol arevízí

Graf,rcká část bude obsahovat:
1' zjednodušenou dokumentaci stavby
2. grafy



3. tabulky
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Formální náležitosti arozsah bakalářské práce stanoví polryny pro vypracování zveŤejnéné na webových
stránkách fakulty.
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