
 

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

1 / 2 

pro NSP SI, GK, ME 

 
 

 

Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Novostavba mateřské školy 

Autor práce:  Bc. Adam Šedivý 

Vedoucí práce: Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D. 

Popis práce: 

Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení 

novostavby mateřské školy. Navrhovaný objekt se nachází v katastrálním území Náměště 

nad Oslavou. Stavba je situována v lokalitě nově vznikajících rodinných domů na mírně 

svažitém pozemku. Mateřská škola je dispozičně řešena pro výchovu a vzdělání 66 dětí ve 

třech samostatných odděleních, součástí objektu jsou i prostory určené pro zájmové 

činnosti (společenská místnost). Na jižní části pozemku se nachází rozlehlá školní zahrada. 

Mateřská škola je navržena jako samostatně stojící, dvoupodlažní, nepodsklepený objekt. 

Konstrukční systém budovy je stěnový, vyzděný z keramických tvárnic, stropní konstrukce 

je tvořena železobetonovými předpjatými panely, schodiště je železobetonové 

tříramenné. Budova je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou. Objekt je založen na 

základových pasech. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Bakalář si při zpracování své diplomové práce počínal kladným přístupem a prokázal své 

schopnosti při zpracování PD na úrovni prováděcího projektu. 

Bakalář vypracoval velké množství detailů, avšak detaily mohly být zpracovány důkladněji a 

precizněji (podrobněji). 

Student chodil na konzultace a vše prováděl dle plánovaných časových termínů. 

Svoji diplomovou práci konzultoval s vedoucím a se specialisty na ústavu PST. 
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Diplomová práce je vypracována dle aktuálních norem ČSN a textová část je řešena dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., která byla nahrazena vyhláškou č. 62/2013 Sb. 
 

Je však nutné zmínit, že při zpracování DP mohl student přistupovat důkladněji a důsledněji. 

Tuto diplomovou práci bez problémů doporučuji k obhajobě a hodnotím níže uvedeným 

klasifikačním stupněm: 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B/1,5 

Datum:  23. ledna 2020  Podpis vedoucího práce………………………………… 


