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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Mateřská škola v Bratčicích 

Autor práce:  Bc. Jana Havlová 
Oponent práce: Ing. Lenka Burianová 

Popis práce: 

Student zpracoval diplomovou práci na téma „Mateřská škola v Bratčicích“. Práce obsahuje 
prvotní studie, projekt realizační dokumentace včetně textových příloh, stavební fyziky. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Projektová dokumentace je dobře zpracována. Výkresová část je přehledná, čitelná. Studentka 
je neznalá v řešení osazení dveří do otvorů v nosném zdivu, což v reálném prostředí výstavby 
může znamenat velké problémy např. na únikových cestách, kde následně nemusí splnit min. 
únikové šířky, pokud by stavba postupovala podle předložené dokumentace.  

Připomínky a dotazy k práci: 

1) Koordinační situace – jak bude objekt vytyčen? K čemu slouží vytyčovací body 1-5? 
2) Půdorys 1PP – vysvětlete osazení dveří šířky 900 do otvoru v nosného zdiva šířky 1000 

mm (stojí před Vámi zedník a vy mu to máte vysvětlit)? Jak budou řešena doprava VZT 
jednotek do strojovny VZT z parkoviště? U strojovny VZT jsou navrženy dveře 1100 
mm – jedná se o vhodný návrh? Instalační šachta – nachází se zde čistící kusy 
kanalizace? Jak bude řešen přístup k těmto čistícím kusům? Technická místnost je 
příliš veliká – co zde bude za zařízení? Kdo a jak bude přepravovat zahradní nábytek 
do místnosti S02?  
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3) Půdorys 1.NP – opět vysvětlete osazení dveří a to venkovních do místnosti 108? 
Myslíte si, že do stavebního otvoru 1900 mm je možné osadit dveře s průchozí šířkou 
1800 mm? Které křídlo je hlavní, které je vedlejší? Jaké jsou výšky předstěn u 
zařizovacích předmětů? 

4) Řez A-A – popište řešení svahování výkopu – levá část. Základ v místě drenáže se 
bude bednit? Jak bude ukončena podlaha v místě zábradlí/stropu ve 2NP? Jak je 
řešeno napojení svislé hydroizolace na vodorovnou hydroizolaci v místě přechodu 
na podkladní bet. mazaninu v 1NP (není zde řešeno – nefunkční)? 

5) Výpis prvků – mohlo být zpracováno zábradlí (ověření znalostí dodržení bezpečnosti 
- správného návrhu dle platných norem v provozech pro děti). 

 

Závěr: 

Diplomovou prací student dokázal, že zvládl problematiku návrhu, projektování i přípravy 
stavby v širším měřítku. Práce je dobře provedena, výše popsané nedostatky jsou především z 
nedostatku praxe v oboru a jsou diskutabilní. 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  16. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


