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Zvolené téma bakalářské práce "Obytné celky z přírodních materiálů" je aktuálním
tématem, kterému se věnuje značná pozornost ve stávající stavební praxi výstavby rodinných
domů a staveb pro rodinnou rekreaci, v souvislosti s hledáním ekologických stavebních
materiálů vyhovujícím principům trvale udržitelného rozvoje stavebnictví v tomto sektoru
výstavby. Cílem bakalářské práce bylo sestavit základní popis přírodních materiálů, jejich
použití v jednotlivých konstrukcích venkovní obálky stavby a ekonomické zhodnocení a
porovnání rozpočtových nákladů konstrukcí obvodových stěn, podlah a střech ze slámy,
konstrukcí srubových a klasických dřevostaveb.

V teoretické části bakalářské práce autorka věnuje pozornost popisu, technickým
vlastnostem a hodnocení přírodních stavebních materiálů a jejich použití v konkrétních
konstrukcí obálek stavby rodinného domu. Popis je zpracován přehledně a v dostatečném
rozsahu. Dále se věnuje popisu provádění rozpočtu stavebního díla, základním podkladům
rozpočtu a jeho sestavení.

V praktické části bakalářské práce aplikuje nabyté vědomosti při sestavení rozpočtů
jednotlivých popsaných konstrukcí pomocí počítačového programu pro ocenění základních
rozpočtových nákladů stavby. Porovnáním cen jednotlivých konstrukcí z definovaných
materiálů a celkových nákladů všech tří částí stavby vyhodnotila ekonomickou výhodnost
uvedených variant výstavby.

Bakalářská práce je zpracovaná na velmi dobré odborné úrovni. Autorka pracovala
s aktuálními poznatky, které jsou k dané problematice známé a prověřené stavební praxí.
Z hlediska metodologického, technického a ekonomického je bakalářská práce zpracována
přehledně a v dostatečné hloubce a rozsahu. Práci lze vytknout pouze konstrukční návrh
srubové •obvodové: stěny, která v uvedené variantě nemá srovnatelné tepelně technické
vlastnosti, jako ostatní materiálové varianty.

Doplňující otázka: .
·1,. Popište alternativní řešení stěnové obvodové konstrukce srubu, které bude mít

součinitel prostupu tepla adekvátní ostatním popsaným variantám ajejí předpokládaný vliv na
cenu konstrukce.

Autorka v plném rozsahu splnila zadání bakalářské práce, která, dle mého názoru,
vyhovuje obsahem i formou požadavku na bakalářskou práci. Z těchto důvodů ji doporučuji
k ústní obhajobě.
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