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 Student Tomáš Kratochvíl měl za úkol zpracovat bakalářskou práci na téma: 

 „Realizace zastřešení bytového domu v obci Pístov“. 

 

Práce je zaměřena na problematiku realizace zastřešení na objektu bytového domu v obecní 

zástavbě. 

Ve své práci student vypracoval průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby se 

širšími vztahy dopravních tras, položkový rozpočet s výkazem výměr, časový plán, návrh 

strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán pro technologickou etapu zastřešení, 

technologický předpis zastřešení, technikou zprávu zařízení staveniště. Dále se student ve 

své práci zabýval problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a srovnáním 

jednotlivých typů plochých střech. 

 

1) Po prostudování bakalářské práce vypracované na téma „Realizace zastřešení bytového 

domu v obci Pístov“ mám tyto připomínky:  

 

Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras: 

- Z popisu není zřejmý nejmenší poloměr otáčení dopravních prostředků jednotlivých 

zájmových bodech dopravních tras. 

 

Položkový rozpočet s výkazem výměr: 

- Proč je v rozpočtu použita základní sazba DPH 21% a není použita snížená sazba 

DPH 15%. 

 

Technologický předpis etapy zastření: 

- V bodě 3.1 výpis materiálu není vypsán materiál pro výrobu bednění, betonářská 

výztuž pro věnec a omítková směs pro omítnutí atiky. 

- V bodě 6.2 nářadí není vypsána řezačka na cihelné bloky, která je zmíněna v bodě 

7.2.  

- Jaká technologická etapa provádění střešní konstrukce bude předcházet provádění 

zaizolování vnitřního líce atiky? 

 

Časový plán realizace etapy zastřešení 

-  Budou prováděny spádové klíny před izolováním atiky nebo po zaizolování atiky, 

která varianta je technologicky jednodušší? 

 

Návrh strojní sestavy 

- U zátěžové křivky autojeřábu Tatra AD20 je zakreslena vzdálenost břemene , ale není 

zřejmá jeho hmotnost, není tedy zřejmé, zda zvolený jeřáb vyhovuje potřebám 

stavby. 

- Není vypsána řezačka na cihelné bloky, která je zmíněna v technologickém předpisu. 

 

 



Srovnání jednotlivých typů plochých střech 

- Byly do cenového porovnání varianty 1 s použitím spádových klínů a varianty 2 se 

spádovou vrstvou tvořenou lehčeným betonem zohledněny i náklady na dopravu 

betonové směsi. 

 

Výkres zařízení staveniště 

- Z výkresu zařízení staveniště není zcela zřejmé umístění autojeřábu. 

- Z výkresu zařízení staveniště není zřejmá velikost plochy pro stavební odpad .  

- Z výkresu zařízení není zřejmý poloměr otáčení při vjezdu a výjezdu ze staveniště. 

- Z výkresu není zřejmé, jakým způsobem bude provedena ochrana nově zřízených 

inženýrských sítí pro bytový dům v průběhu provádění stavebních prací.  

 

2) Student prokázal dobré schopnosti řešení stavebně - technologických  problémů 

spojeních s realizací stavebního díla. Práce byla podrobně zpracována. Student 

zpracováním této práce prokázal velmi dobré znalosti a schopnosti odpovídající jeho 

stupni vzdělání.  

 

3) Student prokázal své odborné znalosti a míru splnění zadání BP považuji za velmi 

dobrou – odpovídá zaměření studenta a plní všechny body zadání dle předpokladů na 

studenta jeho stupně vzdělání kladených. 

 

4) Při své práci student použil soudobých moderních technologií výstavby a použil 

moderní strojní zařízení. Práce je zaměřena také ekonomicky a to při porovnání dvou 

variant střešní konstrukce. 

 

5) Při vypracování bakalářské práce byly použity platné normy, zákony a vyhlášky. 

 

6) Formální úroveň práce je velmi dobrá. Celkově se jedná o zdařilou práci, svým 

rozsahem a kvalitou splňuje požadavky kladené zadáním bakalářské práce. 

 

7) Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce 

ji hodnotím známkou dle ECTS: 

 

   

Klasifikační stupeň ECTS:          B/1,5 

 

 

 

 

V Brně dne           2.6.2016   

              Podpis  

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň 

ECTS 
A B C D E F 

Číselná 
klasifikace 

1 1,5 2 2,5 3 4 

 

 


