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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Mateřská škola Beruška 

Autor práce: Bc. Monika Havierniková 
Oponent práce: Ing. Jan Vystrčil 

Popis práce: 

Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 
mateřské školy v Uherském Brodě. Objekt je navržen jako částečně podsklepená stavba se 
dvěma nadzemními podlažími. Svislé obvodové konstrukce v podzemním podlaží jsou navrženy 
z tvarovek ztraceného bednění. Nadzemní obvodové i vnitřní svislé konstrukce jsou navrženy 
z keramických broušených tvarovek, zděných na maltu pro tenké spáry. Obvodové stěny jsou 
doplněny o kontaktní zateplovací systém ETICS z desek EPS 70 F. Stropní konstrukce tvoří 
panely spiroll, konstrukce schodiště jsou železobetonové monolitické. Objekt je zastřešen 
plochými jednoplášťovými střechami s vegetačním souvrstvím. 

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: 

Popište rozdíl mezi způsobem spádování střešních rovin spádovými klíny a spádovým betonem, 
uveďte přednosti obou možností řešení. Hodí se spádové klíny pro vyspádování s různým 
sklonem střešních rovin? 
Popište rozdíl mezi oxidovanými a modifikovanými asfaltovými pásy. 
Uveďte alternativní systémová řešení skladeb extenzivních zelených střech. 
Popište funkci kačírkových obsypů v návrhu zelené střechy. 
 

Závěr: 
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Studentka ve své diplomové práci prokázala dobrou orientaci v problematice návrhu 
pozemních staveb. Práce je jasně čitelná, přehledná s jednoznačně popsaným řešením 
jednotlivých problematických míst. Přes velmi dobré zpracování diplomové práce se studentka 
nevyvarovala některých drobných chyb jak v zakreslování, tak v dispozičním a architektonicko-
stavebním řešením.  
 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  23. ledna 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


