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Vedoucí bakalářské práce

Studentka Veronika Hesková vypracovala bakalářskou práci na téma. Stavebně

technologická studie etapy provádění podlah v domově pro seniory.

Popis stavby: Jedná se o nepodsklepený, tŤipodlažníobjekt zastíešanýšikmými
střechami z příhradovýchvazniků s keramickou krytinou, obdélníkovéhopůdorysu, ťasády
jsou pojednány nepravidelně rozmístěnými okennimi otvory se sníženýmiparapety
umožňujicí lepšívýhled. Založeni objektu je na vrtaných pilotách a železobetonových
prazich. Obvodoý plášť tvoří stěny v tloušťce 300 mm zdénéz keramických tvárnic se
zateplenim tl. 100 rflrn z mineráiní vaty a opatřeny venkor,,ní silikonovou barevnou. Z
keramických cihel bude i rrnitřní nosné zdislo a příčky. Stropy jsou tvořeny železobetonovýnri

monolitickými deskami, vnitřní schodiště jsou železobetonová monolitická, úniková na
štítech objektr,r budou ocelová. Studentka se zabývalatechnologií podlah. Ty jsotr nawženy
v různýchpovrchových úpravách. Roznášecí vrstvy jsou řešeny samonivelaěním cementovým
potěrem C25. Nášlapné vrstvy podlahy jsou určeny p<ldle druhu místnosti. Ve venkovnich
prostorách je navržena dlažba na terčích.
Obsahem bakalářské práce slečny Veroniky Heskové bylo vypracování technické
zprávy řešenéhoobjektu se zaměřením na vybranou technologickou etapu, dále situace stavby
(stavební, nikoliv technologická) se širšímivtahy dopravních tras" výkazu výměr pra zadanau

technologickou etapu" technologického předpisu pro roznášecí vf§tv} podlahy, bilance zdrojů,
technologického předpisu pro nášlapnou vrstw. řešeníarganizace výstavby pro zadanou
teclrnologickou etapu, včetně výkresu ZS atectrnické zprávy pro ZS, časovéhoplánu pro
technoiogickou etapu provádění podlah, návrhu strojní sestavy pro technologickou etapu"
kvalitativních požadavkůajejich zajištěni. bezpečnostipráce řešené technologické etapy a
jako jiné zadáni pak vypracovala rozpoóet pro technoiogickou etapu anávrh opra\ry sk]adby
pro venkovní terasy a balkóny.

Všechny přílohy jsou zpracovány velmi pěkně, Práce slečny Veroniky Heskové
obsahuje všechny požadované náležitosti a splňuje veškeré požadavky zadáni,
Veronika Hesková zpracovávala bakalářskou práci samostatně a tol}to prací prokázala" že je
schopna velmi dobře aplikovat vlastní poznatky v konkrétnísamostatné práci,
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