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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: MATEŘSKÁ ŠKOLA ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 

Autor práce:  Bc. Pavel Herůdek 
Oponent práce: Ing. Ondřej Nespěšný 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší návrh a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
objektu mateřské školy situované v lokalitě Starý Lískovec – Brně. Objekt je navržen jako zděný 
– stěnový, podsklepený se dvěmi nadzemními podlažími. Stropní konstrukce jsou navrženy jako 
monolitické železobetonové. Objekt je založen na základových pásech. Střechy jsou navrženy 
jako jednoplášťové, ploché. Všechny okenní́ výplně̌ jsou tvořeny plastovými okny s izolačním 
trojsklem. Vstupní dveře jsou navrženy s rámovou zarubní, v rovině tepelné́ izolace. Vytápění je 
řešeno pomocí soustavy tepelných čerpadel v kombinaci s akumulačními nádobami TUV. Je 
navržen pojistný́ ohřev pomocí elektrického zdroje. Distribuce tepla je řešena soustavou 
otopných deskových radiátorů a soustava teplovzdušného vytápění pomocí vzduchotechniky 
vybaveným systémem zpětného získávání tepla s účinností rekuperace 60% deskový́ výměník. 
Předložená diplomová práce je vhodně členěna podle vyhlášky o dokumentaci staveb 
č. 499/2006 Sb.  

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: 

Ve skladbě S4 – Skladba zelené střechy nad 1NP uvažujete „Vegetační extenzivní substrát 
s travnatou luční úpravou“. Bude terasa pochozí? Je mocnost substrátu pro luční traviny 
dostatečná? Definujte pojem extenzivní zeleň. 
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Uveďte, které parametry je vhodné specifikovat ve skladbách u tepelných izolací 
a u hydroizolací. Uvádíte všechny? 
 
D1.1.10 – Jihozápadní pohled | Na výkrese specifikujete barevnost fasády. Současně uvádíte, že 
rastr má být „pod úhlem 80 %“, objasněte komisi způsob provádění.  
 
C.3. SITUACE KOORDINAČNÍ | Řešil jste zastínění okolních pozemků, resp. řadové zástavby 
východně od navrhovaného objektu? Zdůvodněte návrh polohy parkoviště.  
 
D.1.2.05 – DETAIL B (ATIKA) | Z vnější strany atiky uvažujete zateplení EPS, z vnitřní strany 
nikoliv? Nevznikne v tomto místě tepelný most? Z jakého důvodu je v podhledu pod 
železobetonovou stropní konstrukcí tl. 250 mm uvažována minerální akustická izolace 80 mm? 
 
D.1.2.06 – DETAIL C | Objasněte způsob provedení popisovaného stavebního detailu. Pozornost 
věnujte zejména provedení hydroizolací. Jaké jsou výhody a nevýhody předsazené montáže?  
 
Je kombinace tepelných čerpadel a otopných deskových těles s ohledem na teplotní spád 
otopného systému a teplosměnnou plochu vhodná? 

Závěr: 

Diplomová práce splňuje požadavky uvedené v zadání práce a doporučuji podstoupit 
k obhajobě. V případě úspěšné obhajoby při ústní zkoušce navrhuji klasifikační stupeň: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  23. ledna 2022  Podpis oponenta práce………………………………… 


