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Student Vladimír Křípal měl za úkol zpracovat bakalářskou práci na téma: 
 „Stavebně technologická etapa regenerace obvodového pláště“. 

 
1) Po prostudování bakalářské práce vypracované na dané téma mám tyto otázky a 
připomínky: 
Textová část: 

- obsah knihy je příliš dlouhý - str. 9-16 - doporučuji příště uvést pouze 
názvy oddílů a kapitol. 

- str. 21 - jak je možné ve zprávě „neřešit“ body e, f, i? stejně tak na str. 23 
bod g a část 3.1.5? 

- dle tématu se jedná o regeneraci, rekonstrukci - lze „neřešit“ bod f na str. 26? 
- str. 37 - bylo by vhodné blíže specifikovat provedení říms pomocí 

keramického pletiva. 
- str. 45 - bylo by vhodné zmínit u vzdělání podmínku příslušného 

výučního listu. 
- str. 50-51 - nejdříve připevnění latí, poté postřik - nebyl by vhodný opačný 

postup? Takto zůstanou části pod latěmi, prkny neopatřeny postřikem. 
- str. 51 - zpevnění rohů pomocí juty nebo pletiva - bylo by vhodné přiblížit 

toto řešení. 
- str. 53 - zmíněno hlazení omítky hladítky - bod 21.35 - bude následovat 

ihned po natažení povrchové omítky? 
- str. 63 - uvedeny zákony a vyhlášky 183/2006, 133/1985, 48/1982 - jsou 

tyto části legislativy platné? 
- str. 67 - veškeré odpady kromě kovů jsou odvezeny na skládku - nejsou 

zde jiné možnosti likvidace či recyklace? 
- str. 87 - lepení desek TI - čím se řídí počet maltových terčů v ploše desky? 
- str. 87 - jak byl určen počet hmoždinek na m2 plochy? 
- str. 98 - jaká jsou nejdůležitější pravidla při realizaci finálních omítek 

systémů ETICS, především tenkovrstvých probarvených omítek? 
- KZP - bylo by vhodné mít kvalitnější grafické přílohy - obrázky. 
- str. 137 - jaké předpisy ETAG se vztahují na systémy ETICS? 
- str. 156 - postrádám jasné vyhodnocení této přílohy - tj. proč pro danou 

BP byly vybrány uvedené typy TI. 
Přílohy: 
 Situace ZS 

- všechna oplocení jsou stávající? 
- u štěrkových ploch nejsou kompletní kóty. 
- šířka „levé“ brány? 
- jaká je velikost skladovacího prostoru? Jaké množství materiálu do tohoto 

prostoru vejde? Jak bude řešeno zásobování? 



- na veškerý materiál je jeden skladovací prostor - vzhledem k místům použití 
a poloze míchačky - nebude nutná doprava vyvozovat neefektivitu práce? 

- kde je hygienické zázemí stavby s ohledem na možnosti mytí dělníků? 
- celé staveniště a pozemek jsou absolutně rovné? 

Harmonogram 
- u některých položek jsou podle mého názoru zbytečně dlouhé rezervy - např. opravy 

omítek 10 a 30% - nesouvisí se zateplením? Neměly by být hotovy před zateplením? 
- lze veškeré „APU“ lišty osadit takto v jednom kroku, bez návaznosti na 

provádění TI při zateplování? 
 Návrh strojní sestavy 

- bylo by vhodné doplnit tuto část časy nasazení strojů - jinak lze hodnotit 
pouze jako „katalog strojů“. 

Zpráva ZS - postrádám tuto část jako samostatný díl BP. Také postrádám posouzení 
spotřeby vody a el. energie. Také by mělo být provedeno posouzení velikosti 
stavebních buněk s ohledem na počty pracovníků 
 

2) Student prokázal velice dobré schopnosti řešení stavebně - technologických  problémů 
spojených s realizací stavebního díla. Práce je podrobněji zpracována než bývá zvykem - kladně 
také hodnotím snahu o zpracování TP jednoduchým „odrážkovým“ způsobem. Bakalář 
zpracováním této práce prokázal dobré znalosti a schopnosti odpovídající jeho stupni vzdělání.  
 
3) Student prokázal své odborné znalosti a míru splnění zadání BP považuji za velmi dobrou 
– odpovídá zaměření studenta a plní všechny body zadání dle předpokladů na studenta jeho 
stupně vzdělání kladených. 
 
4) Při své práci student použil soudobých moderních technologií výstavby a použil moderní strojní zařízení.  
 
5) Při vypracování bakalářské  práce byly použity platné normy, zákony a vyhlášky 
s občasnými chybkami. 

 
6) Formální úroveň práce je velice dobrá, pouze u některých textů - např. str.74 bod 5.1.4 je 
vidět převzetí částí textů a chybné formátování textů - nejedná se o zásadní části textů, 
avšak je to stylistickou a formální chybou. Celkově se jedná o velice zdařilou práci, svým 
rozsahem a kvalitou splňuje požadavky kladené zadáním bakalářské práce. 
 
7) Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce ji 
hodnotím známkou dle ECTS: 
 
Klasifikační stupeň ECTS:          A/1 

 
 
 

V Brně dne           10.6.2015        
              Podpis  
Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň 
ECTS A B C D E F 

Číselná 
klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


