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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU 

  

Jméno a příjmení bakaláře (ky) : Barbora Adamusová 

 

1 Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
 

 ● Identifikace bakalářské práce: 

 Bakalářská práce je členěna na část textovou a na část výkresovou. Výkresová část 

obsahuje  7 výkresů. 

 Textová část je členěna na  stavební část, část tepelně technickou,  část technologie, 

rozpočet. 

 

 ● Architektonická část (není předmětem bakalářské práce): 

podkladem je vyřešený architektonický projekt. 
 

 ● Konstrukční řešení (předmět bakalářské práce): 

 Konstrukční systém je podélný. Nosné zdivo je navrženo ze systému Porotherm, 

rovněž stropní konstrukce je navržena ze systému Porotherm. Příčky jsou ze systému 

Porotherm. Tloušťky obvodového zdiva odpovídají potřebnému součiniteli prostupu tepla. 

 Zastřešení je navrženo plochou jednoplášťovou střechou. 
 

 ● Technologická část (předmět bakalářské práce): 

 Technologická část řeší zateplení objektu ve více alternativách (polystyren, desky 

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

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

Součásti odevzdané v bakalářské práci jsou na dostačující úrovni.  

Struktura bakalářské práce neodpovídá ve všech svých vypracovaných částech 

zadání.  

 

 

3 Základní zhodnocení bakalářské práce: 

Bakalářská práce a její veškeré přílohy jsou zpracovány výpočetní technikou, části 

obsažené jsou zpracovány dobře, avšak některé součásti chybí. 

 

Odevzdané části bakalářské práce jsou dostatečně zpracovány.. 

 

 

4 Jiné poznatky, kritické připomínky? 

 

Na výkrese 6.4 není uvedeno značení místností dle platné ČSN, kotvení a odvodnění 

anglických dvorků není z projektové dokumentace jasné. Prostupy v místnosti 0102 jsou 

naznačeny pouze jako prostupy stropem, není jasné, jak by se řešilo vedení rozvodů TZB přes 

základové konstrukce?? Není dodržena tloušťka čar dle platné ČSN a dle platných zásad. 

Dispoziční řešení rovněž není vhodně zvoleno (místnost 0105 – Technická místnost). 

Na výkrese 6.5 jsou nesprávně značeny prostupy, není dodržena tloušťka a typy čar 

jednotlivých konstrukcí dle platné ČSN (např. překlady). Značení stavebních úprav rovněž 

není značeno v souladu s platnými normami a předpisy. Prostup v místnosti 102 je 

v podzemním podlaží značen pouze ve stropní konstrukci, v podlaze již značen není. 

Na výkrese 6.6 jsou nesprávně značeny prostupy, není dodržena tloušťka a typy čar 

jednotlivých konstrukcí dle platné ČSN (např. překlady). Značení stavebních úprav rovněž 

není značeno v souladu s platnými normami a předpisy.  Kótování je provedeno nepečlivě, 

jednotlivé číselné údaje jsou přeškrtnuty.  

Na výkrese 6.7  je uvedené vytažení hydroizolace nad terén zcela nedostačující. Ve 

skladbách podlah chybí pojistná hydroizolace, která by oddělila mokrý proces (samonivelační 

anhydridová podlaha) od tepelné izolace (podlahový polystyrén EPS). U skladby střešní 

konstrukce není jasné vyvedení hydroizolační vrstvy, zde měl být vypracován detail, který 

chybí. Tloušťka stropní konstrukce v místě balkonů je včetně podlahy 324 mm dosti moc. 

Tuto konstrukci by bylo určitě vhodnější řešit jiným konstrukčním řešením. Tloušťka 

monolitického schodiště (tl. ramen je dosti značná, (pro jistotu není vůbec okótována). 

Na výkrese 6.8 je v podlaze značen šrafou materiál, který je označen i u příček stejnou 

šrafou. Vytažení hydroizolace nad terén je zcela nedostačující. Ve skladbách podlah chybí 

pojistná hydroizolace, která by oddělila mokrý proces (samonivelační anhydridová podlaha) 

od tepelné izolace (podlahový polystyrén EPS). U skladby střešní konstrukce není jasné 

vyvedení hydroizolační vrstvy, zde měl být vypracován detail, který chybí. 
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V technologické části studentka popisuje řešení zateplení kontaktním zateplovacím 

systémem z různého materiálu, tyto návrhy posuzuje a vyhodnocuje v programu Teplo 2007. 

Součástí postupu je také výkres č. 6.1, který jakož to součást hlavní části bakalářské práce 

(část technologická) je uveden v části studie a je zcela nedostatečně popsán a rozkreslen 

(zcela chybí převazba jednotlivých obvodových stěn objektu). Ve výkresové dokumentaci 

není uvedeno zateplení základových konstrukcí a zateplení podsklepené části objektu. 

Rozpočet stavby je vypracován velmi obecně, zcela chybí  některé položky. 

V textové části jsou použity obrázky, které jsou špatné kvality, měla být věnována 

větší pečlivost jejich vkládání, příp. obrázky bylo vhodné překreslit. 

Hlavní příčinou výše uvedených chyb, nedostatků a připomínek je to, že studentka 

svou bakalářskou práci ani jednou od jejího zadání nekonzultovala se svým vedoucím 

(konzultantem). Z toho důvodu není k bakalářské práci přiložen deník konzultací. 

Hodnocenou bakalářskou práci jsem viděl poprvé až 2.5.2011, což byl nejzazší termín pro její 

odevzdání. 

 
 

5 Zda, a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?¨ 

 

Projekt bytového domu v běžném provedení pro stavební povolení nemůže přinést 

výjimečné nové poznatky v oboru techniky. 

 

 

6 Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

Studentka použila pro vypracování bakalářské práce velmi malý počet pramenů 

(norem, předpisů).  

 

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

 

Formální stránka bakalářské práce je na dostatečné úrovni. 

 

 

 

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

 

 Práci je možno využít po doplnění a dopracování jako vodítko pro podrobnou 

stavební dokumentaci daného stavebního objektu. 
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9 Práci hodnotím: 

Práci hodnotím klasifikačním stupněm nevyhovující. 

 

 

 

 

         ……………………………. 

V Ostravě dne 17. května 2011            podpis oponenta 


