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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Stavebně technologická etapa obvodového pláště základní 

školy ve Slažanech 

Autor práce: Dávid Kozla 

Oponent práce: Ing. et Ing. Barbora Nečasová 

Popis práce: 

Předložená bakalářská práce se zabývá zpracováním stavebně technologické etapy 
opláštění základní školy. 

 
Práce je zpracována v rozsahu dle zadání a je rozdělena do tematických kapitol. Formální 

hledisko výstavby víceúčelového objektu je řešeno v kapitolách technická zpráva, technická 
zpráva zařízení staveniště a řešení širších vztahů dopravních tras. Technické zprávy jsou 
doplněny detailně zpracovanými technologickými předpisy pro provádění obvodového pláště 
nástavby a pro provádění kontaktního zateplovacího systému ETICS. Závěr práce je věnován 
návrhu strojní sestavy pro řešený objekt, problematice BOZP a kontrolním a zkušebním 
plánům pro řešené technologie. Součástí práce je i časový plán výstavby objektu a položkový 
rozpočet. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. U všech použitých obrázků postrádám jejich zdroj, což je v rozporu s požadovanou 
úpravou VŠKP.  

2. Str. 41 – Dřevěný obklad nástavby je proveden z ‚ušlechtilého dřeva‘, o jaký typ dřeva se 
jedná? Jaká je definice ušlechtilého dřeva? Opravdu je nutné na obklad nanášet povrchový 
nátěr? O jaký typ nátěru se jedná? 
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3. Str. 50 - 51 – Jaký typ výplňové malty byl použit, ve výkaze výměr není uvedeno. Jaká je 
rozteč mezi jednotlivými sloupky nosné konstrukce dřevostavby?  

4. Ve výkazu výměr na str. 40 – 41 jsou uvedeny prvky dřevěné konstrukce, kdy jsou použity 
sloupky 100/200 nebo 120/200, ale vždy o š. 200 mm, na tyto sloupky je připevněn kotvící 
hranol 70/70, kde bude tento hranol umístěn, bude nutné upravit šířku nosných profilů? 

5. Posouzení tepelně technických vlastností navržené skladby opláštění nástavby objektu: 
– Jakým způsobem budou SDK desky připevněny k nosné konstrukci, aby nedošlo 
k poškození parotěsné zábrany? Viz detail A.  
– Vzhledem k navržené skladbě měl být proveden výpočet součinitele prostupu tepla 
pomocí dvourozměrného teplotního pole. 

6. Kapitola Ekologie – co znamenají zkratky O a N? 
7. Str. 69 – Pro založení systému ETICS byla použita hliníková lišta, jaké defekty se mohou 

v budoucnu, ve spojitosti s tímto materiálem a kčním detailem, vyskytnout? Jaké 
alternativní řešení by bylo vhodnější realizovat?   

8. Str. 82 – chybí orientační výpočet spotřeby vody. 
9. Str. 91 – S ohledem na nízký počet pracovníků by bylo vhodné zvážit návrh menšího 

sanitárního kontejneru. 
10. Časový plán 

– Pol č. 95 – Nátěr obkladu je prováděn 2 týdny, nebylo by jednodušší použít obklad, který 
není nutné natírat, nebo s již provedeným nátěrem?  
– Pol. č. 160 – Zateplovací systém je prováděn v 12. – 2. měsíci, jsou tyto měsíce vhodné 
pro provádění zateplování objektu? Práce probíhají 3 měsíce, o jak velkou plochu se 
jedná? 

Závěr: 

Student prokázal schopnost samostatného řešení stavebně technologických problémů. 
Předložená práce svým rozsahem a způsobem zpracování splňuje požadavky uvedené v 
zadání bakalářské práce. 

Z hlediska technického a ekonomického posouzení neshledávám v práci závažné chyby. 
Při jejím vypracování byly zohledněny platné právní předpisy a s problematikou související 
noremní ustanovení. 

Po formální i grafické stránce je práce zpracována dobře. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  30. května 2017  Podpis oponenta práce………………………………… 


