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Popis práce: 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na řešení technologie provádění 

obsahuje technologický přepis, řešení organizace výstavby, návrh strojní se

požadavky a jejich zajištění, bezpečnost práce

předáno autorce práce 30.11.2016 vedoucí práce, kterou je Ing. 

slouží převzatá část projektové dokumentace na základě písemného souhlasu oprávněné 

osoby. 

Hodnocení práce: 

 

1. Odborná úroveň práce 

2. Vhodnost použitých metod a postupů

3. Využití odborné literatury a práce s

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce

5. Splnění požadavků zadání práce

Připomínky a dotazy k práci

A. Textová část bakalářské práce:

Kapitola 4 – Technologický předpis provádění podlah

V kapitole č.3 je sice výpis materiálů dle skladeb, ale není uvedeno množství, ztratné / prořez

u potěrů pak přesná specifikace

 

Jaké kontrolní metody pro stanovení vlhkosti podkladních vrstev podlah

použity? 

 

Na čem závisí výběr pevnosti polystyrenu EPS 100S nebo 150S? Má tato informace vliv na tl. 

anhydritového potěru? 
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Posudek oponentaPosudek oponentaPosudek oponentaPosudek oponenta    bakalářské prácebakalářské prácebakalářské prácebakalářské práce

pečovatelskou službou – dokončovací práce

anda Lysáková 

Ing. Václav Venkrbec 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na řešení technologie provádění 

přepis, řešení organizace výstavby, návrh strojní se

požadavky a jejich zajištění, bezpečnost práce a další části dle přílohy zadání, které bylo 

předáno autorce práce 30.11.2016 vedoucí práce, kterou je Ing. Jitka Vlčková

slouží převzatá část projektové dokumentace na základě písemného souhlasu oprávněné 
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☐ ☒ 

použitých metod a postupů ☐ ☐ 

Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ 

Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ 

požadavků zadání práce ☒ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

A. Textová část bakalářské práce: 

Technologický předpis provádění podlah 

je sice výpis materiálů dle skladeb, ale není uvedeno množství, ztratné / prořez

potěrů pak přesná specifikace (pevnostní třída, konzistence apod.). 

ontrolní metody pro stanovení vlhkosti podkladních vrstev podlah 

Na čem závisí výběr pevnosti polystyrenu EPS 100S nebo 150S? Má tato informace vliv na tl. 
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bakalářské prácebakalářské prácebakalářské prácebakalářské práce    

dokončovací práce 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na řešení technologie provádění podlah. Práce 

přepis, řešení organizace výstavby, návrh strojní sestavy, kvalitativní 

le přílohy zadání, které bylo 

Jitka Vlčková. Jako podklad 

slouží převzatá část projektové dokumentace na základě písemného souhlasu oprávněné 
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je sice výpis materiálů dle skladeb, ale není uvedeno množství, ztratné / prořez, 

 existují a jaké budou 

Na čem závisí výběr pevnosti polystyrenu EPS 100S nebo 150S? Má tato informace vliv na tl. 
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Bylo by vhodné uvést jak postupovat v případě vzniku smršťovacích trhlin v anhydritovém 

potěru. 

 

Není uvedeno (str.30), zda bude anhydritový potěr před pokládkou keramické dlažby na 

lepidlo broušen? 

 

U betonového potěru je zvoleno následné provádění samonivelační stěrky. Ve výpise 

materiálu je zvolen CemLevel 25, což je betonový potěr se samonivelační schopností – stěrka 

zde již není nutná. 

 

Bude hlazený beton (str.32) opatřen uzavíracím nátěrem? 

 

Jakým způsobem ověříte míru zhutnění (podlaha na parkovišti, str. 31) např. Edef,2 [MPa] in 

situ? Která norma ustanovuje danou zkoušku? 

 

Kapitola 5 – Technická pro zařízení staveniště 

V kapitole 2 není zřejmé, pro jaké činnosti byla počítána potřeba vody za časovou jednotku Pn. 

Jakým dimenzím potrubí odpovídá vypočtená sekundová potřeba vody Qn? 

 

Kapitola 5 – Kontrolní a zkušební plán 

Kapitola 2 nebo Tabulka č. 1 by měla obsahovat měřící parametry. Nenašel jsem např. 

požadavky na rovinnost potěrů vnitřních podlah (mezioperační kontrola), což je u podlah 

jeden z primárních parametrů! 

 

V kapitole 4.5 (výstupní kontrola nášlapných vrstev) postrádám zkoušku protiskluznosti 

finálních vrstev podlah. Jak probíhá zkouška? Jaké jsou hodnoty součinitele smykového tření 

pro jednotlivé místnosti dle účelu použití? 

 

B. Přílohová část bakalářské práce: 

Příloha č.1 – Zařízení staveniště 
Současné umístění stavebního výtahu je vzdálené skládce materiálu, jak bude probíhat 
vnitrostaveništní doprava mezi těmito subjekty? Není zakótována poloha výtahu, čerpadla 
apod. 
 
Postrádám bránu na staveniště a její směr otvírání. 
 
Příloha č.4 – Položkový rozpočet 
Řešený objekt je, dle zákona o DPH, stavba pro sociální bydlení. Proč je zvolena základní sazba 
DPH? Platí i pro rozpočty v rámci porovnání podlah c textové části. 
 
Příloha č.5 – Bilance zdrojů - pracovníci 
Je uvedeno max. 20 pracovníků. Jsou pro tento počet dimenzovány šatny a hygienické zázemí? 
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Závěr: 

Je možno konstatovat, že autorka přistupovala k řešení zadaného úkolu komplexně jak po 
stránce obsahové, tak odborné. Autorka vytvořila práci v rámci běžných požadavků 
bakalářských prací a splňuje všechny body zadání práce. Práce je dobře zpracována z hlediska 
technického řešení s drobnými nedostatky – viz. připomínky. Práce je zpracována podrobně a 
do odpovídajících detailů. 
 
Autorka se zamyslel nad časovým plánováním stavebních prací včetně vyřešení stavebně 
technologických vazeb variantních řešení. 
 
Textová část práce je obsáhlá, jasná, přehledná. V práci nebyly nalezeny žádné výrazné 
stylistické a gramatické chyby. 
 
Výkresová část splňuje veškerá kritéria pro stavebně technologický projekt včetně 
přehledných detailů. 
 
Práce je, dle mého názoru, v souladu normami a dalšími legislativními předpisy platnými k 
termínu odevzdání práce. 
 
Autorka uvedla použité zdroje formou bibliografických citací. 
 
Autorka prokázala, že je schopna 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………………………………… 


