
Hodnocení bakalářské práce 

VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, www.fast.vsb.cz 
 

 

 
Hodnocení bakalářské práce 

 
 
Student: Šťastný Milan 
 
Název Práce: Konstrukční systém vícepodlažní dřevostavby bytového domu v pasivním standardu 
 
Verze práce: Verze 2 po dopracování na základě připomínek členů komise 
   
Vedoucí: Pavel Oravec 
 
 
1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
Bakalářská práce řešící problematiku difuzně otevřené vícepodlažní dřevostavby bytového domu 
v pasivním standardu byla studentem opakovaně průběžně konzultována a připomínky akceptovány a 
zapracovány. Student prokázal schopnost samostatné činnosti a vyhledal si konzultanty ze 
souvisejících oblastí (statika staveb). Výsledná práce tedy splňuje zadání. 
 
2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
Předloženou bakalářskou práci lze z hlediska struktury, návazností a úplnosti jednotlivých částí 
považovat za kvalitně zpracovanou. 
 
3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
Řešení je po technické stránce provedeno na odpovídající úrovni. Úroveň výkresové dokumentace je 
z hlediska grafického i technického provedení dostačující. Technologická část je přepracována, byl 
doplněn pracovní postup pro hlavní konstrukční části a technologický předpis celku. Bylo změněno 
založení stavby, upraveny podlahy i střešní konstrukce.  
 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
Textová část: 
Str. 11 – podle ČSN 73 0540 je požadavek pro obvodový plášť i střechu  Upas,20 = 0,18-0,12, nikoli 
0,15-0,1. 
Str. 49-55 kapitola Společná ustanovení BOZP nepřináší nic nového a nebyla předmětem zadání BP. 
Od str. 59 posudky – i když je počítáno s ekvivalentní lambdou, bylo by vhodné zvážit korekci delta 
U respektující kotvení vruty. 
Výkresová část: 
Velikosti fontů písma jsou různé nejen mezi výkresy ale i v rámci jednoho výkresu. Rovněž popisové 
razítko má různé velikosti měnící se s měřítkem výkresu. Jedná se o grafické nedostatky. 
Příčky by bylo vhodné napojovat na ostatní konstrukce přes pružné pásky omezující přenos zvuku. 
Rovněž tuhé spojení po obvodě nepřispěje k omezení šíření zvuku konstrukcemi. 
Výkres situace neobsahuje zaznačení parkovacích stání bytového domu a místo pro kontejnery. 
Pohledy by bylo vhodné v jiném měřítku sloučit na jeden výkres. 
V půdorysu 1.np není zaznačen zdroj tepla (kotel) s odkouřením do komína. Komín rovněž chybí na 
výkrese půdorysu 2.-4. np, ačkoli v pohledech a střeše již je obsažen. 
Bylo by vhodné se zamyslet nad řešením možností vzduchotěsného napojení stropů na obvodový 
plášt. 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
Bakalářská práce využívá v současnosti známých poznatků, které jsou vhodně aplikovány. Difůzně 
otevřené konstrukce v oblasti výstavby bytových domů nebývají běžně používány. Komplexní návrh a 
posouzení atypických detailů z hlediska stavební fyziky, navíc v extrému horského prostrředí, jsou 
záslužným počinem studenta. 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
Studijní literatura doporučená v zadání BP byla studentem pečlivě nastudována, navíc doplněna 
dalšími informacemi z vlastní iniciativy uchazeče. 
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7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
Zpracování po formální stránce je odpovídající. Z hlediska jazykové správnosti lze nalézt nedostatky 
v chybějících znacích (nedokončená slova, tečky na konci vět) a chybějících mezerách za znaky. 
Dále je nesprávně užito slovo dělící (má být dělicí) a standart (správně standard) a to i u názvů 
výrobků Steico, Rockwoll (místo správného Rockwool). Formální nedostatky tohoto typu byly 
vytýkány již u verze 1 BP a nedošlo ke zlepšení. 
Vysoce hodnotím názorné a jasné grafické zpracování skladeb ve 3D za pomocí programu SketchUp 
s příslušnými popisy. 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
Praktické využití spočívá v možnosti aplikování navržených skladeb konstrukcí pro prefabrikovanou 
výstavbu difuzně otevřených konstrukcí dřevostaveb. 
 
9. Práci hodnotím:  
Bakalářskou práci Milana Šťastného hodnotím známkou velmi dobře. 
      
  Dne 02.09.2012 
 
          Podpis vedoucího 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha – konzultační deník studenta a pracovní deník oponenta 

Milan Šťastný, Bc. 
    Příprava a realizace staveb 
    Kostrukční návrh dřevostavby v pasivním standardu 

  
datum začátek konec počet hodin předmět konzultace na příště setkání do 

16.02.12 10:15 10:45 0:30 rozsah BP   21.2.2012 

21.02.12 13:00 13:20 0:20 skladby OP, stropů, střechy     

01.03.12 10:00 11:00 1:00 detaily připojení mezibytové stěny, u základu     

06.03.12 10:30 11:15 0:45 zalozeni stavby, garage, det. Steny, sbornik FAST     

29.03.12 11:30 12:10 0:40 sdetaily, napojeni kci, vodorovne kce technologicka část   

05.04.12 13:30 14:15 0:45 strecha, spadovani, mezibytova stena     

17.04.12 13:00 13:50 0:50 detaily     

05.05.12 9:50 12:30 2:40 zpracování posudku 1     

07.07.12 8:15 8:50 0:35 dispozice bd- pripominky e-mail     

31.07.12 19:00 20:30 1:30 konzultace Zlín, výkresová dokumentace, řešení skeletu, det. chybějící výkresy   

10.08.12 14:00 15:20 1:20 kontrola výkresů a připomínkování e-mailem     

21.08.12 20:30 20:40 0:10 odsouhlasení is edison     

23.08.12 9:30 10:10 0:40 rámcová kontrola práce, seřazení výkresů     

02.09.12 9:00 12:30 3:30 kontrola práce, zpracování posudku 2     

      0:00       

      0:00       

      0:00       

      0:00       

      0:00       

 
suma hodin: 15:15:00 

   

   
  

    


