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4. Formální, grafická a jazyková úprava práce
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A. Textová část bakalářské práce:

Kapitola 3 – Položkový rozpočet s výkazom výmer
Řešený objekt je, dle zákona o DPH, s
DPH? Týká se i Přílohy P04. 
 
Rozpočet neobsahuje náklady na zařízení staveniště
jeřáb apod.)? 
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Realizácia etapy zastrešenie bytového domu v Nových Sadoch

Dávid Balko 

Ing. Václav Venkrbec 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na řešení technologie zastřešení bytového domu
přepis pro zastřešení, řešení zařízení staveniště, strojní sestavu, 

rasy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnostní opatření a další části dle přílohy 
zadání, které bylo předáno autorovi 30.11.2016 vedoucím práce, kter

. Jako podklad slouží převzatá část projektové dokumentace na základě 
u oprávněné osoby.  
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☐ ☒ 

použitých metod a postupů ☐ ☐ 

Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ 

grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ 

Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

A. Textová část bakalářské práce: 

ložkový rozpočet s výkazom výmer 
Řešený objekt je, dle zákona o DPH, stavba pro sociální bydlení. Proč je zvolena základní sazba 

náklady na zařízení staveniště (vztahující se k etapě, např. 

1 / 3 

 
 

 

bakalářské prácebakalářské prácebakalářské prácebakalářské práce    

Realizácia etapy zastrešenie bytového domu v Nových Sadoch 

řešení bytového domu. 
, řešení zařízení staveniště, strojní sestavu, 

rasy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnostní opatření a další části dle přílohy 
práce, kterým je Ing. Michal 
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Kapitola 4 – Technologický předpis  
V kapitole 4.3.1 postrádám rezervu množství , resp. ztratné / prořez materiálu. Bylo množství 
folie Mapeplan napočítáno i na svislé části atiky? 
 
Použitá hydroizolace Mapeplan T M je určena k mechanickému kotvení, kotvy nejsou zmíněny 
v materiálu (str.35). O jaký typ se jedná a jaký je postup kotvení? 
 
Klempířské práce jsou nedostatečně definovány (str.35). Proč není uvedena rozvinutá šířka? 
 
Jak bude spojena manžeta vtoku (asfaltová) s folií střechy (TPO/FPO = pružný polyolefín)? 
Bude možné tyto dva materiály spojit? Proč nebyla použita vpusť s TPO/FPO manžetou? 
 
Spádové klíny (kapitola 4.5.4 na str.38) budou spodní či vrchní vrstva tepelné izolace?. 
  
Není zřejmé (str.37-38), zda pod oplechováním atiky bude hydroizolace. Z výkresu č. P05 je 

patrná tepelná izolace, v materiálu však není. 

 

Kapitola 5 – Technická zpráva zariadenia staveniska 

Jakým způsobem ověříte míru zhutnění (kap. 5.3.1.5 a 5.3.1.6. na str.47) např. Edef,2 [MPa] in 

situ? Která norma ustanovuje danou zkoušku? 

 

Kapitola 8 – Kontrolný a skušobný plán 

V kapitole 8.1.5. je zmíněno zjištění únosnosti konstrukce tvrdoměrem. Tvrdoměr měří 

tvrdost, nikoliv pevnost, či dokonce únosnost. Převodní tabulkou můžeme přibližnou pevnost 

zjistit. Jaké jsou však průkazné zkoušky? 

 

Jaké kontrolní metody (kapitola 8.1.5.) pro stanovení vlhkosti betonového podkladu střešního 

existují? Jaká metoda bude použita pro řešené souvrství? 

 

V kapitole 8.2.6. je zmíněna PVC manžeta a PVC izolace. Toto nekoresponduje s ostatními 

kapitolami práce. 

 

V kapitole 8.2.8 je definováno, že spád povrchu střechy musí být totožný s projektem. Není 

zde žádná tolerance? Tuto kapitolu považuji rovněž za výstupní kontrolu. 

 

B. Přílohová část bakalářské práce: 

Příloha č. P01 – Zařízení staveniště 

Chybí kóty stavebních buňek vč. umístění, pozice jeřábu. 

 

Jakým způsobem se dopraví pracovníci na střechu? 

 

Brána je šíře 4,0m, je jednosměrná či obousměrná? 

 

Prostor mezi buňkami a staveništní komunikací nebude zpevněn? 
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Závěr: 

Je možno konstatovat, že autor přistupoval k řešení zadaného úkolu komplexně jak po stránce 

obsahové, tak odborné. Autor vytvořil práci v rámci běžných požadavků bakalářských prací a 

splňuje všechny body zadání práce. Práce je dobře zpracována z hlediska technického řešení. 

Práce je zpracována podrobně a do odpovídajících detailů. 

 

Autor se zamyslel nad časovým plánováním stavebních prací včetně vyřešení stavebně 

technologických vazeb. 

 

Textová část práce je obsáhlá, jasná a přehledná. Obsahuje časté stylistické a hrubé 

gramatické chyby, které však nemají vliv na odborný obsah práce. 

 

Výkresová část splňuje veškerá kritéria pro stavebně technologický projekt včetně 

přehledných schémat a detailů. 

 

Práce je, dle mého názoru, v souladu normami a dalšími legislativními předpisy platnými k 

termínu odevzdání práce. 

 

Autor uvedl použité zdroje formou bibliografických citací. 

 

Autor prokázal, že je schopen samostatně řešit problémy a znalosti aplikovat do reálných 

výstupů. 

 

Po zvážení rozsahu, tématu, kvality a míry splnění zadání v souladu s dosaženou odborností 

předložené práce ji doporučuji k náležité obhajobě před komisí Státních závěrečných zkoušek 

a hodnotím ji známkou dle European Credit Transfer System. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  1. června 2017  Podpis oponenta práce………………………………… 


