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Katedra     : 225 - Pozemní stavitelství 

Školní rok     : 2010/2011 

Jméno oponenta    : Ing. Pavel Vlček 

Vedoucí bakalářské práce   : Ing. Pavel Vlček 

 

HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

NÁVRH TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ 

OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU 

  

Jméno a příjmení bakaláře (ky) : Hana Vaculíková 

 

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  14 výkresů. 

 Textová část je dále členěna na 3 částí. Část C1 - pozemní stavitelství (91 listů textu), 

část C2 – tepelně technickou (27 listů), část C3 – technologie (39 listů), dále je uveden 

seznam použitých pramenů. 

 

 ● Architektonická část (není předmětem bakalářské práce): 

podkladem je vyřešený architektonický projekt. 
 

 ● Konstrukční řešení (předmět bakalářské práce): 

 Konstrukční systém je podélný, objekt je částečně podsklepený, cca ze ¾. 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 šikmou střechou. 
 

 ● Technologická část (předmět bakalářské práce): 

 Technologická část je zpracována srozumitelně, studentka se opírá o vhodně zvolené 

prameny. V technologickém postupu popisuje zásady, které nutno dodržet při provádění 

kontaktního zateplovacího systému, dále porovnává ekonomické a časové hledisko u 

variantního řešení použitého materiálu k zateplení (polystyren, minerální vata).  
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2 Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

Práce obsahuje požadované a potřebné součásti, jednotlivé části jsou provedeny dobře 

a důsledně.  

Struktura bakalářské práce odpovídá zadání. Jednotlivé části projektu na sebe navazují. 

 

 

3 Základní zhodnocení bakalářské práce: 

 

Předmět bakalářské práce je dostatečně a velmi dobře dokumentován ve všech 

potřebných hlediscích a ve všech svých částech. Dokumentace je vypracována s  dobrou 

představivostí studentky. 

Veškeré přílohy textové a výkresové části jsou zpracovány počítačovou technikou. 

Tepelně technické výpočty jsou rovněž provedeny pomocí počítačových programů. 

 

Práci považuji za velmi dobře zpracovanou po všech stránkách, jak techniky, tak co 

do úplnosti. 

 

 

4 Jiné poznatky, kritické připomínky? 

Na výkrese situace jsou nesprávně odvozeny výšky původního terénu (PT) 

z vrstevnicového plánu, některé značky v legendě nejsou uvedeny (HUP).  

V textové části, ani na výkresech není specifikováno kotvení anglických dvorků, chybí 

naznačení jejich odvod odvodnění. 

Na jednotlivých půdorysech podlaží mohly být jednotlivé místnosti pečlivěji 

prokótovány (výkres F03, místnosti 1S5, 1S6, 1S7). 

Na výkrese F.08 – KROV není zcela zřetelné kotvení prvku K5 (vzpěry) do stropní 

konstrukce. 

V technologickém postupu provádění zateplení chybí odkazy na obrázky uvedené 

v textu. 

 

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, práce je však provedena velmi dobře. 

 

 

6 Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

Student použil pro jednotlivé části pro jednotlivé části bakalářské práce vhodně 

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

 

Bakalářská  práce je zpracována na dobré úrovni odborné i formální. 

 

 

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

 

 Práci je možno využít jako vodítko pro podrobnou stavební dokumentaci daného 

stavebního objektu. 
 

 

9 Práci hodnotím: 

Práci hodnotím klasifikačním stupněm velmi dobře 

 

 

 

 

         ……………………………. 

V Ostravě dne 17. května 2010             podpis oponenta 


