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Hodnocení vedoucího diplomové práce 
Název práce: Mateřská škola Elišky Přemyslovny  

Autor práce: Bc. Pavel Herůdek 
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. 

Popis práce: 

V rámci diplomové práce student vypracoval projektovou dokumentaci pro provádění stavby 
mateřské školy. Dokumentace je zpracována ve formě projektové dokumentace stavební části 
a jejích náležitostí podle zadání diplomové práce a podle zadání vedoucího diplomové práce. 
Diplomová práce a její přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a 
norem.  

Navržený objekt student situoval na pozemek v jihozápadní části Brna, do městské části Brno-
Starý Lískovec. Objekt mateřské školky je navržen jako dvoupodlažní, samostatně stojící a 
částečně podsklepený objekt osazení do mírně svažitého terénu. Objekt je funkčně rozdělen na 
2 samostatná křídla, ve kterých je navrženo zázemí pro 2 třídy s kapacitou 48 dětí. Kromě části 
připadající funkčně k provozu školky (administrativa a technický provoz) je v objektu situována 
i veřejně pronajímaná část. První nadzemní podlaží obsahuje dvě oddělené třídy 
mateřské školy, každé s návrhem 24 dětí, zázemí vychovatelek, sklad hraček a kuchyň. Kuchyň 
je navržena bez přípravy pokrmu, s dovozem jídel externí firmou. Každá třída mateřské školy 
má vlastní vstup. V druhém nadzemním podlaží se nachází pronajímatelný prostor 
obsahující učebnu, dílnu, společenskou místnost a terasu. Dále je v objektu navržena 
administrativní místnost pro provoz mateřské školy, izolační místnost, pohybová herna a 
ředitelna.  

Objekt mateřské školky je navržen jako stěnový systém z cihelných bloků s kontaktním 
zateplovacím systémem ETICS. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako konstrukce 
monolitické (železobetonové křížem případně jednosměrně vyztužené desky). Objekt je 
založen na základových pásech z prostého betonu a je zastřešen jednoplášťovou, zelenou, 
plochou střechou s vrstvou extenzivní zeleně. 

Student objekt navrhl v souladu se zadáním DP v nízkoenergetickém standartu, jako budovu s 
téměř nulovou spotřebou tepla (nZEB). Objekt je navržen pro užívání osobami s omezenou 
možnosti pohybu a orientace.  

Student diplomovou práci pravidelně konzultoval v dohodnutých termínech, a to jak prezenčně, 
tak také i distanční formou prostřednictvím software MS Teams. Je nutno vyzdvihnout 
samostatný přístup studenta při řešení diplomové práce, kreativní využívání distančních prvků 
při jejím zpracování, zájem o řešenou tématiku a invenci při řešení a návrhu objektu či jeho 
detailů. 
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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: 

Diplomová práce byla prověřena podle Směrnice č. 72/2017 Úprava, odevzdání a zveřejňování 
závěrečných prací pomocí aktuálně na VUT používaného antiplagiátorského systému a vykazuje 
podobnost s jinými obdobnými pracemi. Dokument průvodní a souhrnné technické zprávy 
musí však být vytvořen v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb v 
platném a účinném znění, kterou se provádí ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu z hlediska obsahu, rozsahu a jednotlivých úrovní dokumentace 
staveb. Z výše uvedeného vyplývá, že část dokumentace staveb: průvodní a souhrnná technická 
zpráva musí při použití technického popisu řešené konstrukce z tohoto důvodu vykazovat 
velkou podobnost. 
 
Vzhledem k celkovému výbornému přístupu studenta při řešení diplomové práce, velmi dobré 
úrovni zpracování, přípravy na konzultace, reakcí v rámci konzultací, samostatnosti a pečlivosti 
hodnotím diplomovou práci jako výbornou. Doporučuji komisi navrhnout diplomovou práci 
studenta k ocenění za výborně zpracovanou diplomovou práci. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  25. ledna 2022  Podpis vedoucího práce………………………………… 


