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Oponent práce:  Ing. Petr Selník

Popis práce: 

Tento posudek se týká uvedené bakalářské práce zabývající se stavebně technologickou tématikou výstavby 

studentem zvoleného objektu. Zvolený objekt po schválené opravě na bytový dům rozsahem odpovídá 

požadavkům – hodnocen tedy bude bytový komplex Sochorova Brno.

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

Textová práce není aktuální – stavba probíhá dle textu 06/2014 až 12/2015. Harmonogram začíná v

měsíci asi 2017. Z tohoto důvodu vyjadřuji pochybnosti o autorském zpracování technické zprávy. Zákon o 

odpadech v průvodní správě není aktuální.

 

V TP není řádně rozvedena problematika vlivu na životní prostředí a nakládání s

kategorizace odpadů. 

 

V rámci kontroly hydroizolace v TP bych doporučil další komplexní zkoušku 

kontrole spojů. Uveďte možné varianty zkoušek.

 

TP zelených střech 

• Podmínky pokládky zelených střech je vázáno na jiný teplotní rozsah než uvád

z pohledu pokládky vegetačních vrstev. Postrádám určení časového horizontu této etapy.
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Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ x 

Splnění požadavků zadání práce ☐ x 

Připomínky a dotazy k práci: 

stavba probíhá dle textu 06/2014 až 12/2015. Harmonogram začíná v

tohoto důvodu vyjadřuji pochybnosti o autorském zpracování technické zprávy. Zákon o 

průvodní správě není aktuální. 

TP není řádně rozvedena problematika vlivu na životní prostředí a nakládání s odpady. Chybí přehled a 

TP bych doporučil další komplexní zkoušku – v práci dochází primárně ke 

kontrole spojů. Uveďte možné varianty zkoušek. 

Podmínky pokládky zelených střech je vázáno na jiný teplotní rozsah než uvád

pohledu pokládky vegetačních vrstev. Postrádám určení časového horizontu této etapy.

1 / 2 

pro BSP SI, GK, ME 

 
 

řské práce 

Stavebně technologická etapa zastřešení nízkoenergetického 

posudek se týká uvedené bakalářské práce zabývající se stavebně technologickou tématikou výstavby 

studentem zvoleného objektu. Zvolený objekt po schválené opravě na bytový dům rozsahem odpovídá 

D
o
b
ré

 

N
ev

yh
o
vu

jíc
í 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

x ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

stavba probíhá dle textu 06/2014 až 12/2015. Harmonogram začíná v pátém 

tohoto důvodu vyjadřuji pochybnosti o autorském zpracování technické zprávy. Zákon o 

odpady. Chybí přehled a 

práci dochází primárně ke 

Podmínky pokládky zelených střech je vázáno na jiný teplotní rozsah než uvádíte. Hodnoťte 

pohledu pokládky vegetačních vrstev. Postrádám určení časového horizontu této etapy. 
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• Separační vrstva Filtek musí být dočasně přitížena. Jinak Vám jednoduše odletí nebo se bude vlivem 

větru samovolně přemisťovat a shrnovat.

• Jak je řešeno zamezení poškození nopové fólie 

časté nutno řešit i v rámci KZP.

• Navržená objemová hmotnost substrátu je velice nízká, ověřte pravdivost informace. Nejlehčí 

substráty se pohybují okolo 900 kg/m3.

• Zatravňovací pásy nelze ,, dusat válem“. Hrozí nevratné poškození vegetace. Navrhněte jinou formu 

pokládky zeleně. Současně jsou pásy velmi citlivé na dopravu a skladování. Máte nějak ošetřeno?

 

KZP  

• Chybí kontrola položení vegetačních koberců a jejich pře

položka v sekci materiálu. 

 

Detail 03 

• Detail by měl být vždy konkrétní. Kóty typu max. 500 mm není vhodné uvádět. Kóty by mohly být 

lépe organizované. 

 

Detail 04 

• Substrát je zde navržen v rozsahu 100 až 370 mm. Obecně 

navrhnout levnější variantu?

• Jak bude řešeno u odvodnění? Je navrženo stejně.

• Jak bude řešeno u soklu? Je označeno 135 mm substrátu stejně jako u odvodnění.

 

Položkový rozpočet střecha 

• Ceny pro práce na střeše nelze 

rozumím nutnosti výpomoci z

• Zamyslete se nad cenou instalace substrátu a vegetačních koberců. V

   

Závěr: 

Z hlediska obsahové a odborné úrovně lze

komplexní. Problematika zelených střech je v

upravit. Hodnotím kladně tento přístup. 

Výsledky odpovídají zadání, které bylo splněno v

odpovídají obvyklým postupům. Z hlediska platných norem a dalších legislativních předpisů nebyla shledána 

žádná pochybení. 

Z hlediska formálního je práce uspořádána přehledně, graficky i jazykově na 

typů prací. Celkově lze práci hodnotit jako zdařilou.

 

Klasifikační stupeň podle ECTS

Datum:  5. června 2017 
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Separační vrstva Filtek musí být dočasně přitížena. Jinak Vám jednoduše odletí nebo se bude vlivem 

větru samovolně přemisťovat a shrnovat. 

mezení poškození nopové fólie – Poškození pohybem techniky i pracovníků je velmi 

rámci KZP. 

Navržená objemová hmotnost substrátu je velice nízká, ověřte pravdivost informace. Nejlehčí 

substráty se pohybují okolo 900 kg/m3. 

Zatravňovací pásy nelze ,, dusat válem“. Hrozí nevratné poškození vegetace. Navrhněte jinou formu 

pokládky zeleně. Současně jsou pásy velmi citlivé na dopravu a skladování. Máte nějak ošetřeno?

Chybí kontrola položení vegetačních koberců a jejich přejímka od dodavatele. Je to nejdražší 

Detail by měl být vždy konkrétní. Kóty typu max. 500 mm není vhodné uvádět. Kóty by mohly být 

rozsahu 100 až 370 mm. Obecně se jedná o velmi nákladné řešení. Nelze 

navrhnout levnější variantu? 

Jak bude řešeno u odvodnění? Je navrženo stejně. 

Jak bude řešeno u soklu? Je označeno 135 mm substrátu stejně jako u odvodnění.

pro práce na střeše nelze přenést z oddílu zemních prací, technologicky si nejsou podobné, ale 

rozumím nutnosti výpomoci z jiných oddílů. 

Zamyslete se nad cenou instalace substrátu a vegetačních koberců. V rozpočtu je příliš nízká.

hlediska obsahové a odborné úrovně lze přístup studenta k vypracování práce hodnotit jako vyvážený a 

Problematika zelených střech je v TP poměrně nová a je náročnější všechny jeho části řádně 

upravit. Hodnotím kladně tento přístup.  

Výsledky odpovídají zadání, které bylo splněno v celém rozsahu. Z hlediska technického zpracování výsledky 

hlediska platných norem a dalších legislativních předpisů nebyla shledána 

hlediska formálního je práce uspořádána přehledně, graficky i jazykově na obvyklé úrovni u podobných 

typů prací. Celkově lze práci hodnotit jako zdařilou. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

  Podpis oponenta práce…………………………………
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Separační vrstva Filtek musí být dočasně přitížena. Jinak Vám jednoduše odletí nebo se bude vlivem 

Poškození pohybem techniky i pracovníků je velmi 

Navržená objemová hmotnost substrátu je velice nízká, ověřte pravdivost informace. Nejlehčí 

Zatravňovací pásy nelze ,, dusat válem“. Hrozí nevratné poškození vegetace. Navrhněte jinou formu 

pokládky zeleně. Současně jsou pásy velmi citlivé na dopravu a skladování. Máte nějak ošetřeno? 

jímka od dodavatele. Je to nejdražší 

Detail by měl být vždy konkrétní. Kóty typu max. 500 mm není vhodné uvádět. Kóty by mohly být 

se jedná o velmi nákladné řešení. Nelze 

Jak bude řešeno u soklu? Je označeno 135 mm substrátu stejně jako u odvodnění. 

oddílu zemních prací, technologicky si nejsou podobné, ale 

rozpočtu je příliš nízká. 

vypracování práce hodnotit jako vyvážený a 

náročnější všechny jeho části řádně 

hlediska technického zpracování výsledky 

hlediska platných norem a dalších legislativních předpisů nebyla shledána 

obvyklé úrovni u podobných 

práce………………………………… 


