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Studentka Nikola Křístková vypracovala bakalářskou práci na téma: Stavebně technologická 

 etapa provádění podlah v domově pro seniory. 

Popis stavby:  Objekt má tři křídla. Horizontální a vertikální propojení všech křídel zajišťuje 

centrální hala.  Stavba je založena na kombinaci základových velkoprůměrových pilot a pasů 

z železobetonu. Konstrukce nosných stěn je navržena kombinací zděného systému a 

sloupového železobetonového systému. Střešní konstrukci objektu tvoří obloukové 

vazníky. V 1.PP je součástí skladby podlah tepelná izolace o tloušťce 50mm z extrudovaného 

polystyrenu. Mezi jednotlivými podlažími tvoří kročejovou izolaci rohož z minerální vlny tl. 

40mm. Roznášecí vrstva interiérových místností (se suchým i mokrým provozem) je řešena 

litou cementovou směsí o tloušťce 50mm. Podlahy jsou navrženy dle účelu místností s 

nášlapnými vrstvami z PVC, keramických dlaždic a laminátu. V technických místnostech 

(tam, kde hrozí riziko pádu) jsou podlahy opatřeny protiskluzovým nátěrem. Hygienické 

místností (sprchovací kouty a koupelny), jsou vybaveny PVC nopovanou protiskluzovou 

krytinou. Na balkónech a terasách jsou navrženy betonové dlaždice s protiskluzovou úpravou 

na rektifikačních terčích. 

Obsahem bakalářské práce slečny Nikoly Křístkové je zpracování stavebně technologického 

projektu provádění podlah v novostavbě domu pro seniory. Podlahy jsou rozděleny na 

skladby pro podlahy v interiéru a skladby podlah pro balkóny a terasy, které jsou vystaveny 

vnějším povětrnostním vlivům. Pro tyto podlahy byly navrženy alternativní skladby z aktuální 

nabídky stavebních materiálů a technologií. Studentka pro navržený objekt vybírala 

technologie i na základě srovnání cenové a technologické náročnosti. Na  výhodnější varianty 

z nich pak byl dále zpracován technologický postup a časový plán průběhu etapy. Součástí 

bakalářské práce je také situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, návrh strojní 

sestavy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, situace stavby a 

situace zařízení staveniště. 

 Všechny přílohy jsou zpracovány velmi pěkně a podrobně. Práce slečny Nikoly Křístkové 

obsahuje všechny požadované náležitosti a splňuje veškeré požadavky zadání. Nikola 

Křístková zpracovala bakalářskou práci samostatně a touto prací prokázala, že je schopna 

aplikovat vlastní poznatky v konkrétní samostatné práci. 

Hodnotím tedy její bakalářskou práci známkou: 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1 

                               

 

V Brně dne: 4.6.2015     ...................................... 

Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


