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Pro NSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta diplomové práce 
Název práce: Mateřská škola 

Autor práce: Bc. Tomáš Vejr 
Oponent práce: Ing. Ondřej Nespěšný 

Popis práce: 

Diplomová práce se zabývá návrhem projektové dokumentace pro provádění stavby mateřské školy. 
Objekt je navržen jako podsklepený se dvěma nadzemními podlažími. Nosnou konstrukci 
v nadzemních podlaží tvoří sloupový systém. Obvodové zdi a příčky jsou navrženy 
z vápenopískového zdiva. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Střecha je 
navržena jako pultová, dvouplášťová s provětrávanou vzduchovou mezerou. Práce vykazuje 
nedostatky v oblasti požárně-bezpečnostního řešení a v návrhu a hodnocení energetické náročnosti 
budovy. V předložené práci byl shledán nesoulad s vyhláškou č. 499/2006 Sb., zejména v části C. 
 

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 ☐ ☐ ☒ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Vaším úkolem bylo navrhnout objekt s téměř nulovou spotřebou energie. V přiloženém 
průkazu energetické náročnosti (pozn. není v zadání) není uvedena dodaná energie na 
vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti a teplou vodu. Objasněte zkušební komisi vaše 
hodnocení energetické náročnosti budovy a vysvětlete jakým způsobem bude objekt větrán, 
vytápěn a popř. chlazen. 

2. Ověřoval jste riziko kondenzace ve skladě střech (S1a, S1b, S2a, S2b)? Pokud ano, předložte 
výpočet a objasněte komisi návrh. 

3. Jakou vyhláškou se řídí rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby? Jaké 
výkresy má obsahovat část C – Situace stavby? Co musí obsahovat výkres C.2 – Koordinační 
situační výkres?  
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4. Na předloženém situačním výkrese objasněte nakládání s dešťovými a splaškovými 
odpadními vodami. 

5. V technické zprávě (příloha D.1.3 Požárně bezpečností řešení) uvádíte, že objekt bude 
vybaven přenosnými hasícími přístroji. Na jakých výkresech požárně bezpečnostního řešení 
je zakreslena jejich poloha a specifikace? Vysvětlete návrh únikových cest a počet unikajících 
osob. 

6. Jakým způsobem bude zajištěn přístup na střechu? Jak často se provádí údržba? Jakým 
způsobem bude zabráněno pádu osob? 

7. Zdůvodněte a popište způsob založení objektu. 
 

Závěr: 

Diplomovou práci lze považovat za uspokojivou a doporučuji ji k obhajobě. V případě úspěšné 
obhajoby při ústní zkoušce navrhuji klasifikační stupeň:  

Klasifikační stupeň podle ECTS: D / 2,5 

Datum: 25. 1. 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


