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Posuzovaná bakalářská práce s názvem „Vliv provedení izolací proti zemní vlhkosti   
a izolace plochých střech na cenu a kvalitu stavby“ si klade za svůj primární cíl srovnat na 
modelovém případě běžného RD vliv provedení izolací spodní stavby a ploché střechy ve 
dvou základních materiálových technologiích, tj. asfaltových pásech a plastových fóliích na 
cenu a kvalitu stavby.  

Zpracovaná bakalářská práce je tematicky rozdělena do dvou hlavních částí. První část 
je teoretická a zabývá se obecně základními ekonomickými termíny, teorií tvorby cen, 
problematikou stanovení nákladů, rozpočtů a stavebními kalkulacemi. Praktická část je 
nejprve zaměřena na rozpravu o základních druzích a charakteristikách izolačních materiálů, 
dále na výběr konkrétních materiálových variant včetně jejich zdůvodnění a poté na 
specifikaci skladeb podlahy na úrovni 1.NP a ploché střechy. Těžištěm této části práce je 
ocenění definovaných skladeb a jejich porovnání. V závěru je věnován prostor pro shrnutí 
zjištěných výsledků a jejich komentář. 

Studentka se ve své práci věnuje tématu hydroizolací, které patří mezi části staveb 
s nejčastějším výskytem poruch. Jejich zásadní podcenění v jakékoli fázi výstavby může vést 
k fatálním následkům. 

Hodnocená bakalářská práce je zpracována přehledně a logicky a po formální stránce 
splňuje požadavky, kladené na vysokoškolské kvalifikační práce. 

V teoretické části jsou přehledně vysvětleny ekonomické termíny, z nichž některé jsou 
dále používány v praktické části. 

V kapitole 3.2. autorka velmi správně uvádí, že hydroizolační metoda (koncept) je 
závislý na volbě hydroizolačního materiálu a jeho použití, ale existuje i nepřímý koncept, 
resp. vliv, např. výběr staveniště, tvar, geometrie, výška objektu apod. Toto považuji za 
důležité. 

V praktické části, ve které se vyjmenovávají typy povlakových izolací spodní stavby    
a popisuje se jejich základní charakteristika se popisují podle mého názoru zbytečně izolace 
na bázi dehtu, které se v oblasti pozemních staveb prakticky nepoužívají.  Mezi bezpovlakové 
izolace v kapitole 3.5.1. jsou zařazeny pouze výrobky na bázi asfaltu, laky, emulze, tmely, 
které však sami o sobě nelze považovat za izolace, ale pouze za doplněk asfaltových 
izolačních systémů. V této kapitole mi chybí uvedení bezpovlakových, tekutých (stěrkových) 
izolací podle různých chemických bázi, např. na bázi PU, PMMA, cementové apod. a popsání 
jejich základních charakteristik. 

V kapitolách 3.5.2. a 3.5.3. dochází k drobným nepřesnostem v popisu různých typů 
povlakových izolací, jejich stavbě, v charakteristikách, vlastnostech a zpracování. Nepřesnosti 
ale nejsou zásadní a jsou pravděpodobně ovlivněny i úrovní podkladů. Naopak přehledně jsou 
srovnány různé typy plastových fólií (termoplasty, elastomery) včetně správného uvedení 
jejich chemických značek. 

Polemiku lze vést s konstatováním, že „bentonitové izolace lze využívat jako 
druhotnou hydroizolaci do střech“. 



Určitým nedostatkem předložené práce je dle mého názoru skutečnost, že se 
především věnuje stanovení primární pořizovací ceny za jednotlivé typy materiálových řešení, 
ale relativně málo rozpravě o technických aspektech jako je spolehlivost, trvanlivost, 
mechanická odolnost, životnost a recyklace, které ve svém důsledku významně ovlivňují 
celkovou cenu izolační konstrukce. Tyto aspekty jsou sice na více místech zmíněny s celkem 
správnými závěry, ale bez hlubšího rozboru a stanovení vlivu na cenu díla, což v této části  
trochu postrádám.  

 Na modelovém případě je zvolena jako tepelná izolace ploché střechy minerální vata. 
Ve skladbě střechy je navržena separační textilie mezi PVC-P fólií a minerální vatou. Textilie 
není v tomto případě nezbytně nutná a skladbu střechy tím mírně prodražuje. Kromě toho jsou 
v kalkulaci ceny ploché střechy ve variantě PVC uvedeny některé klempířské prvky 
z poplastovaného plechu (okapnice, závětrná lišta). Klempířské prvky naopak nejsou uvedeny 
v rozpočtu asfaltové varianty střechy. Ačkoli uvedené porovnání plastové a asfaltové varianty 
střech odpovídá svým výsledkem běžné praxi, při zohlednění výše uvedených skutečností by 
se finanční rozdíl ještě mírně prohloubil.  

Se závěrem, uvedeným v kapitole 8 v principu ve všech bodech souhlasím a obzvláště 
oceňuji konstatování a zdůraznění autorky o důležitosti opravdu správného projekčního 
návrhu a pochopitelně i důležitost správného provedení na stavbě. Oba tyto závěry 
korespondují s poznatky z praxe. 

Z předložené bakalářské práce je zřejmé, že studentka přistoupila k tématu odpovědně 
se správnou formulací zjištěných závěrů, které i přes mírné nedostatky v praktické části 
korespondují s praxí. Proto doporučuji bakalářskou práci k závěrečné obhajobě. 

 

Doplňující otázky: 

1. Jaký typ hydroizolace by jste na základě vypracované analýzy zvolila pro stavbu 
Vašeho vlastního RD a z jakých důvodů? 

2. Jak se projeví rozdíly ve volbě a provádění izolací na bázi PVC-P oproti asfaltovým 
izolacím na stavbách velkého plošného rozsahu (např. na velkých halách) na celkové 
ceně díla? 
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