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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Mateřská škola Jinačovice 

Autor práce:  Bc. Michal Božek 
Oponent práce: Ing. Tomáš Rousek 

Popis práce: 

Diplomová práce Mateřské školy obsahuje tři části dle zadání, ve kterých student zpracovává 
projektovou dokumentaci, provádí výpočty a návrh technického zařízení budovy a dále 
navrhuje optimální řešení tepelných mostů. Budova je obdélníkového tvaru samostatně stojící 
o jednom nadzemním podlaží. Základy jsou navrženy jako železobetonové pasy, nosné zdivo je 
vytvořeno z keramických tvárnic a stropní konstrukce z prefabrikovaných dílců. Objekt má 
plochou „zelenou“ extenzivní střechu. V budově jsou navrženy a nadimenzovány technické 
systémy, které zajišťují základní funkce pro správný chod budovy jako je vytápění, chlazení, 
větrání, ale i výroba elektřiny pomocí fotovoltaické elektrárny. V poslední části jsou modelovány 
a řešeny tepelné mosty na systémové hranici obálky.  

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.: 

Projekt obsahuje části, které jsou uvedeny v zadání a je zpracován na odpovídající úrovni kvality. 
Konstrukční systémy navržené stavby jsou správně zvoleny. Řešení respektuje normy. 
Závěrečná práce prokazuje, že je autor schopen řešit projekční i technologické úkoly na velmi 
dobré úrovni. Formálně i graficky je textová zpráva výborně provedena.  
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Připomínky a dotazy k práci: 

1) Rozhledový trojúhelník v místě výjezdu z komunikace mateřské školy na obecní komunikaci. 
Je místo pro komunální odpad mimo rozhledový trojúhelník?  

2) Zvažte umístění vodoměrné šachty. 
3) V místnosti 123 – úklidová místnost chybí zařizovací předmět. 
4) Jak je vysoké zábradlí na ploché střeše? Jaké jiné záchytné prvky můžete použít? 
5) Ve výkresu stropu nemáte zakresleny ani označeny „výměny“ panelů. 
 
 
 

Závěr: 

Práce splňuje požadavky zadání. Obsahově je práce velmi zajímavá, výborně a přehledně 
provedena, až na některé vyčtené připomínky. Práce je ohodnocena stupněm B / 1,5. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  24. ledna 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


