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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Mateřská škola 

Autor práce:  Bc. Lucie Jurkovičová 

Oponent práce: Ing. Roman Krupica 

Popis práce: 

Předmětem práce je návrh samostatně stojícího objektu mateřské školy, kde studentka kromě 

2 tříd navrhuje také v rámci 2NP kreativní dílnu a učebnu jazyků. Základy jsou provedeny jako 

základové pasy, stěnový systém je navrhován v systému Porotherm, stropní konstrukce a 

schodiště jsou monolitické železobetonové, střechy jsou řešeny jako ploché, vegetační. Objekt 

je nepodsklepený, dvoupodlažní, část je přízemní a střecha pak tvoří pochozí terasu v úrovní 

2NP. Součástí práce jsou i odborné posudky z hlediska stavební fyziky, požární bezpečnosti, 

vizualizace, technické listy, návrh VZT větrání a další přílohy. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐  x ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ x  ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní x  ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ x  ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce x  ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

1) Odborná úroveň je velmi dobrá, některé části projektu by mohly být řešeny podrobněji, 

např. vnější zpevněné plochy včetně návrhu počtu parkovacích míst, jasné řešení retence či 

vsaku dešťových vod, zakreslení a popis detailů. Občas lze najít rozpory mezi textovou a 

výkresovou částí, některé výpisy prvků a zprávy by mohly být podrobnější (např. není popsán 

výtah a výtahová šachta). 

2) Pro daný typ objektu je zvolen odpovídající konstrukční systém, posouzení konstrukcí je 

provedeno ve vhodně zvolených softwarech. Velmi zdařilá je přiložená vizualizace mateřské 

školky a jejího okolí. Co se týká dispozičního řešení, tak v rámci 2NP není z mého pohledu 

navržena dispozice úsporně, nechápu velikost zázemí pro zaměstnance a také společné WC 

pro žáky, když se zřejmě předpokládá využití prostor učebny a kreativní dílny i veřejností. 
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Očekával bych v rámci textové části podrobnější informace o provozu, způsobu zásobování a 

řešení jídla pro děti, hygienické zásady pro návrh mateřské školky např. co se týká velikosti 

herny pro daný počet dětí, volby počtu hygienických zařizovacích předmětů apod. 

3) Použitá odborná literatura je v práci uvedena a je vhodně použita. 

4) Projekt vykazuje drobné nedostatky, některé výkresy by mohly být podrobněji popsány či 

prokótovány (např. je vhodné uvádět skladby konstrukcí ve výkresech řezů nebo detailů, ve 

výkresu situace chybí údaj o konkrétním řešení zpevněných ploch, u výkresů pohledů není 

v legendě často uvedena barevnost prvků nebo jejich bližší popis). Občas rozpory mezi 

textovou a výkresovou částí (např. ve zprávě uveden zábor stávajícího chodníku při realizaci, 

ale v situaci je chodník součástí nově navrhovaných zpevněných ploch; ve zprávách se hovoří 

o středotlakém plynovodu a regulaci tlaku u přípojky, ale v situaci je zakreslen všude plyn 

nízkotlaký…). Na výkresech občas není zakreslení dostatečně zřetelné (např. na výkresech 

detailů). 

5) Rozsah práce plně odpovídá přiloženému zadání, studentka dokonce přiložila i 

specializovanou část s návrhem VZT rekuperačních jednotek Atrea. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1) Objasněte váš návrh likvidace dešťových vod (např. na výkrese Situace). 

2) Doplňte chybějící údaje o provozu – zásobování jídlem, využití 2NP, počet zaměstnanců 

a návrh velikosti jejich zázemí, uveďte aspoň některé zásady návrhu herny pro děti. 

3) Výkres základů – zdůvodněte navrhované řešení základových pasů poblíž základové 

desky výtahu (např. kde dojde k prohloubení základové spáry u pasů a jak je řešen 

základ pod schodištěm). Nechybí základ pod komínem? V řezech znázorněný výkop 

podél vnitřních základů se zdá být nedostatečný pro realizaci zdění tvarovek 

ztraceného bednění. 

4) Stropní konstrukce -  prostupy pro instalace jsou většího rozměru než ve výkresech 

půdorysu podlaží, proč? (vnitřní příčky tak stojí nad prostupem?) 

5) Detail A -  skladba S18 není uvedena ve výpisu skladeb, doplňte 

6) Detail D – kam je svedena voda z drenážního žlabu a je nutné žlab kotvit k objektu? Jak 

bude kotvena vnitřní čistící zóna k podlaze a je vhodné uložení vnější čistící zóny 

v podobě gumové rohože přímo do písku? 

7) Detail E – proč jsou vnitřní fólie u funkční spáry okna uváděny jako „paropropustné“, 

když mají plnit funkci parozábrany? Není úplně zřejmé kotvení předokenní žaluzie – 

vysvětlete. 

8) Skladby podlah – proč jste použila jako roznášecí vrstvu suchý beton? Proč jej v rámci 

1NP máte vyztužený KARI sítí a v rámci 2NP ne? 

 

Závěr: 

Práci shledávám jako zdařilou, je v ní ale možno nalézt dílčí nedostatky. S ohledem na 

poměrně malou velikost navrhovaného objektu bych očekával projekt propracovaný o něco 

více do detailů.  Dispoziční řešení není dle mého názoru navrženo ekonomicky, jistě by se dal 

prostor 2NP řešit hospodárněji. Nedostatečně je popsán provoz objektu. Mnou uvedené 



 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

3 / 3 

připomínky nejsou zásadního charakteru a je zřejmé, že chyby či nedostatky práce jsou 

způsobené nedostatečnou projekční praxí, která studentku teprve čeká.  

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C/2 

Datum:  21. Ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


