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Popis práce: 

Diplomatka vypracovala diplomovou 
formě prováděcí projektové dokumentace
konstrukčního řešení obsahující všechny předepsané části zadání 
Celá práce je zpracovaná počítačově s využitím vhodného so
 

Hodnocení práce: 

 

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

Komentář k bodům 1. až 5.

Studentka prokázala, že teoretické znalosti získané při 
aplikovat ve své samostatné práci.
Práci zvládla v rámci požadovaného rozsahu, včetně zpracování zadaných detailů. Grafická úroveň 
zpracování projektu je na velmi dobré úrovni. Pro grafické zpracování výkresu uplatňoval
současné platné normy, především v oblasti zakreslování
 

Připomínky a dotazy k práci:

C.2  Koordinační situační výkres 

• Chodník překrývá kóty – jsou 
• Chybný směr popisu kót na výkrese v
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Posudek oponenta diplomové práce

Základní škola v Mořicích 

Bc. Aneta Huvarová 

Ing. Vladislav Donaťák 

diplomovou práci na téma „Základní škola v Mořicích“. Jedná se o práci ve 
formě prováděcí projektové dokumentace rekonstrukce a revitalizace objektu
konstrukčního řešení obsahující všechny předepsané části zadání diplomového
Celá práce je zpracovaná počítačově s využitím vhodného software pro konkrétní části projektu.
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v rámci požadovaného rozsahu, včetně zpracování zadaných detailů. Grafická úroveň 
zpracování projektu je na velmi dobré úrovni. Pro grafické zpracování výkresu uplatňovala 

rekonstrukcí a obnovy objektů. 
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D. 1.1  ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Výkr. č. D.1.1.02  

• Vysvětlete a popište technologii provádění navržených překladů. 
• Zdůvodnit návrh šířky dveří v m.č. 108.   
• Doporučuji navrhnout venkovní zábradlí před m.č. 107 a 101 – vysvětlete proč. 
• Zdůvodnit předepsaný nátěr na IPE profilech, když budou zabetonovány.  

Výkr. č. D. 1.1.03 

• Chybně označené číslo výkresu. 
• Doporučuji zvážit umístění úklidové komory na chlapeckých WC. 

Výkr. č. D. 1.1.04 

• Chybně obsah výkresu v popisovém poli. 
• Doporučuji posunout dveře mezi m.č. 301 – 302 tak, aby se nekřížili cesty s m.č. 303. 

Výpis prvků 

• 0/14 - Chybně zapsán rozměr ve sloupci rozměrů. Nedoporučuji navrhovat takto malé 
rozměry oken (problémy s funkčností kování a velikostí čisté plochy skla ku šířce rámů). 

• D/02 – Takto úzký fix zasklení nebude funkční a estetický. 
• D/04 – zvážit členění dveří. Aktivní křídlo je úzké. 
• Z/01,05 – zvážit výplň zábradlí. Takto působí zábradlí jako žebřík – je v souladu 

s legislativou pro objekty škol??  

D. 1.2  STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Výkr. č. D. 1.2.05  

• Detail A – řez B-B   - navržený venkovní parapet nepůjde osadit pod ozub okna. 

Výkr. č. D. 1.2.09  

• Zdůvodnit návrh provětrávaného soklu. Proč není svisle zateplen zbytek základu. 
• Zásyp pod okapovou dlažbu se neprovádí fr. 32-64 (63) – příliš hrubé kamenivo. 
• Proč je navrženo na povrch terénu před okapovým chodníkem kamenivo fr. 16-32? 

 

Závěr: 

Výše uvedené připomínky nejsou zásadního charakteru, jsou běžnými opomenutími či chybami 
v důsledku zatím chybějící praktické zkušenosti v daném oboru a projektování.   

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1,0 

Datum:  19. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


