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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  VARIANTY OBVODOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A JEJICH DOPAD NA 
KONEČNOU CENU STAVBY RODINNÉHO DOMU 

Jméno autora: Martina Kasalová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Oponent práce: Ing. Vojtěch Šiman 
Pracoviště oponenta práce: Enerfis s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce bylo zjistit, jak ovlivní konečnou cenu rodinného domu volba obvodového pláště. Toto téma bych zařadil mezi 
průměrně náročné.  

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Teoretická část práce rozebírá rozpočtování a náklady ve stavebnictví a obvodové konstrukce z pohledu materiálových a 
tepelně technických vlastností. V praktické části jsou tyto poznatky použity na srovnání čtyř variant obvodových plášťů. 
Součástí je cenové, materiálové, tepelně technické srovnání a je zahrnuta i míra pracnosti daných variant.    

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Postup a metoda řešení jsou zvoleny správně. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je dobrá. V práci byli využity jak poznatky získané během studia, tak i informace získané z literatury. 
Místo ankety v závěru práce se studentka mohla zabývat rozšířením praktické části o další dvě důležité varianty, které se 
pro tento typ budovy dnes běžně používají. Jsou to varianty dřevostavby a pórobetonu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je zpracována s výbornou jazykovou stránkou. K formální úpravě nemám výhrady.    

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Celá práce je přehledně odkazována a všechny zdroje a citace jsou správně označeny. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Bakalářská práce se zabývá praktickým a zajímavým tématem. Studentka v práci srovnává několik variant 
obvodových plášťů z pohledu nákladů, pracnosti, materiálového řešení a tepelně technických vlastností. Návrhy 
jsou udělány na rodinný dvojdomek o dvou nadzemních podlaží. Ve srovnání mi trochu chybí varianta 
s pórobetonem (například YTONG) a dnes stále populárnější varianta dřevostavby. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázka 1: Proč jste u varianty 3 Liapor použila zateplení tepelně izolační omítkou? Použití například dodatečného 
kontaktního zateplení (například EPS) by se vedlo k lepším tepelně technickým vlastnostem a možná i k lepší ceně. 

 

Otázka 2: Proč je u varianty 4 VAPIS zateplení šedým polystyrenem? Obyčejný EPS v silnější vrstvě by vyšel 
finančně lépe, přitom má tepelně technické vlastnosti jen o trochu horší. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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