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Student Miloš Pelc vypracoval bakalářskou práci na téma: Stavebně technologická  

etapa provedení dokončovacích prací bytového domu v Oslavanech. 

Popis stavby: Všechny objekty mají tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Domy budou 

založeny na vrtaných železobetonových pilotách průměru 600 mm. Střecha je řešena jako 

šikmá se sklonem 8° a je tvořena dřevěnými vazníky. Obvodový plášť 1.S je tvořen částečně 

ze železobetonu a dále z keramických tvárnic tepelně izolačních tl. 400 mm. Vnitřní nosné 

zdivo je z tvarnc P+D tl. 300 mm, P+D tl. 240 mm a dále z betonovýh tvárnic tl. 300 a 250 

mm. Obvodový plášť nadzemních podlaží je vyzdíván z keramických tvárnic tepelně 

izolačních tl. 440 mm a tl. 400 mm. Vnitřní nosné zdivo bude tvořeno z tvárnic  

P+D, tl 300 mm a tvárnic Aku 24/49,7 P+D, tl 240 mm. 

Příčky budou vyzdívány z přesných tvárnic plynosilikátových tl. 100 mm. Jako nosná 

konstrukce střechy budou sloužit dřevěné vazníky. Svrchní vrstva střechy bude tvořena 

trapézovými plechy s poplastovnou úpravou.  

Obsahem bakalářské práce studenta Miloše Pelce bylo zpracování etapy dokončovacích prací 

bytového domu v Oslavanech u Brna.  Ve své práci se zaměřil na provádění roznášecích 

vrstev podlah, nášlapných vrstev podlah a provádění omítek. Jako roznášecí vrstvy jsou 

v projektu zvoleny dva druhy materiálů, a to samonivelační anhydritový podlahový roznášecí 

potěr a samonivelační cementový potěr. Nášlapné vrstvy podlah jsou provedeny z 

laminátových desek, z keramické dlažby, PVC a epoxidové stěrky. Omítky jsou řešeny 

jako klasické štukové ze suchých směsí. Těmito procesy se zabývají technologické předpisy. 

Dále bakalářská práce také řeší situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, zásady 

organizace výstavby, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plány, bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci a položkový rozpočet s časovým harmonogramem. Jako jiné zadání student 

vypracoval cenové srovnání litých samonivelačních podlah na bázi sádry a bázi cementu.  

Práce studenta Miloše Pelce je přehledná, obsahuje veškeré požadované náležitosti a splňuje 

nadstandardně požadavky zadání. Miloš Pelc zpracovával bakalářskou práci samostatně a 

touto prací prokázal, že je schopen výborně aplikovat vlastní poznatky v odborné praxi.              

Hodnotím tedy jeho 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 

 


