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Bakalářská práce řeší projekt novostavby mateřské školy v
jednopodlažní nepodsklepený objekt, částečně zapuštěný do terénu.

Hodnocení práce: 

 

1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu
2. Odborná úroveň práce 
3. Vhodnost použitých metod a postupů
4. Využití odborné literatury a práce s
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce
6. Splnění požadavků zadání práce

Připomínky a dotazy k práci

Ad 1) 
Situace: 
- U objektu se nachází nehospodárně velké množství zpevněných ploch a naopak 

velmi malá plocha pro venkovní aktivity dětí
- Z jakého důvodu je zpevněná plocha 
- Projekt neřeší hospodaření s
- Projekt neřeší odvodnění zpevněných ploch a nakládání s
- Špatně spočítané výškové kóty původního terénu, vrstevnice ve výkresu jsou po 

dvou metrech, toto neodpovídá výšk
převýšení zhruba 6 metrů!

Ad 2)  

 Dispoziční řešení: 
- Proč je umývárna spojena s
- Místnost izolace se v

umístit tak, aby z
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1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu ☐ ☐ 

☐ ☐ 

použitých metod a postupů ☐ ☐ 

. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ 

. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ 

. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ 

Připomínky a dotazy k práci: 

U objektu se nachází nehospodárně velké množství zpevněných ploch a naopak 
velmi malá plocha pro venkovní aktivity dětí 

jakého důvodu je zpevněná plocha napojena na sousední parcelu?
Projekt neřeší hospodaření s dešťovou vodou 
Projekt neřeší odvodnění zpevněných ploch a nakládání s těmito vodami
Špatně spočítané výškové kóty původního terénu, vrstevnice ve výkresu jsou po 
dvou metrech, toto neodpovídá výškovým kótám, jen na délce budovy má být 
převýšení zhruba 6 metrů! 

 
Proč je umývárna spojena s prostorem herny? Jak bude řešena stříkající voda?
Místnost izolace se v dnešní době buď již nepoužívá, nebo je doporučeno ji 

aby z ní byl výhled do herny. Také její velikost je naddimenzována.
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☒ ☐ 

☒ ☐ 

☒ ☐ 

☒ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

U objektu se nachází nehospodárně velké množství zpevněných ploch a naopak 

napojena na sousední parcelu? 

těmito vodami 
Špatně spočítané výškové kóty původního terénu, vrstevnice ve výkresu jsou po 

ovým kótám, jen na délce budovy má být 

prostorem herny? Jak bude řešena stříkající voda? 
dnešní době buď již nepoužívá, nebo je doporučeno ji 

ní byl výhled do herny. Také její velikost je naddimenzována. 
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- Jak je vyřešen provoz v rámci čisté/špinavé zóny při přístupu na vnitřní dvůr? 
- Strojovna vzduchotechniky i technická místnost jsou umístěny příliš daleko od 

obsluhovaných prostor, není vyřešen přívod a odvod vzduchu pro VZT. 
 Ad 3) 

 Technické řešení: 
- Navržené řešení základových pasů je již překonané, z hlediska zateplení příliš 

komplikované 
- V pohledech a detailu je fasáda obložena modřínovými latěmi, v půdorysu a 

řezech toto není zohledněno a zakresleno. Také tloušťka větrané mezery je jiná 
ve skladbě stěny a v detailu 

- U provětrávané fasády není vhodné použití stěrky na TI, ale spíše difuzně 
otevřené folie. Dále je vhodné tento obklad odsadit od terénu/okapového 
chodníku 

Ad 4) 

 Výkres ploché střechy: 
- Výškové kóty na mnoha místech neodpovídají danému spádu. 
- V půdorysu chybí znázornění zábradlí kotveného do atik 
- Podél atik je pás v šířce 500 mm bez spádu? 

Ad 5) 

 Detaily: 
- Detail 1: nedostatečně prokótováno, nejasné rozhraní mezi kačírkem a vegetační 

vrstvou, nevhodné kotvení sloupku zábradlí, nejasné kotvení TiZn plechu 
- Detail 2: Nejasné kotvení prahového profilu, komplikované řešení tepelné izolace 

v exteriéru, mezi prkny terasy je vhodné navrhnout mezery 
- Detail 3: Nedostatečné zpevnění ukončení hydroizolace na hraně střechy, 

problematické napojení pásu z mPVC na asfaltové pásy svislé hydroizolace, 
nedostatečné řešení odvodnění v případě přívalového deště 

Závěr: 

Daná bakalářská práce splnila zadání, i když daný objekt má problematická dispoziční i 
konstrukční řešení. Je velmi patrná malá projekční praxe a někdy i značná nepozornost v grafickém 
i textovém provedení. Práci přesto doporučuji k obhajobě.    

 
Klasifikační stupeň podle ECTS: E / 3 
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