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 Předmětem řešení diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace 

pro realizaci stavby s názvem Mateřská školka Bílovice nad Svitavou. Navrhovaný 

objekt je samostatně stojící a nachází se na mírně svažitém pozemku. Objekt je řešen 

jako dvoupodlažní s částečným podsklepením.  

Ve sklepních prostorách je řešena technologie a zázemí údržby. Tedy místnost kotelny 

a prostory dílen a příslušných skladů. V dalších podlažích jsou navrženy prostory 

školky, včetně přípravny jídla a nezbytných prostor pro provoz tohoto zařízení. Herny 

pro děti jsou situovány v obou podlažích. U objektu je z požárního hlediska navrženo 

ocelové evakuační schodiště. 

Konstrukční systém je tvořen jako zděný. Obvodové konstrukce objektu jsou vyzděny 

keramickými tvárnicemi Porotherm 42,5 T Profi na maltu pro tenké spáry Porotherm 

Profi. Vnitřní nosné svislé konstrukce jsou z keramických tvárnic Porotherm 24 Profi, 

suterén z betonových bednících tvárnic BTB 40/30/24 P+D. Vodorovné nosné 

konstrukce tvoří betonové předpjaté panely Spiroll tl. 200 mm. Střecha je plochá 

jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev, tepelná izolace z polystyrénu EPS 150 S tl. 

2x120 mm.  

Objekt je založen na betonových a železobetonových základových pasech a deskách, 

dle projektové dokumentace.  

 

 Studentka ve své diplomové práci řešila širokou škálu dílčích problémů 

projektového řešení a komplikovaných skutečností s ohledem na podmínky stavby a 

vytyčených požadavků dle současných nároků pro moderní výstavbu obdobných 

objektů. Návrh řešení odpovídá využití komplexních znalostí nejen z oboru pozemního 

stavitelství. 

 

 Výkresovou část lze hodnotit jako úplnou včetně detailů. Řešení projektu je 

výstižné na všech výkresech. Projektová dokumentace je vypracována na dobré 

úrovni.  

  

 Z hlediska stavebně-technického řešení nebyly nalezeny významnější 

nedostatky. Z hlediska komplexnosti projektu by bylo vhodné doplnění dalších 

specializací, například statiku konstrukcí, geologické průzkumy, atp. Rozsahově 

ovšem předložená diplomová práce splňuje rozsah pro odevzdané závěrečné práce. 

 

 Z pohledu zakreslování lze vytknout drobné chyby. V některých místech 

výkresů se jednotlivé popisy a kóty překrývají což je ne zcela přehledné. Přesto je 

projekt zpracován dle zásad zakreslování stavebních konstrukcí. 



 

Textová část je i přes několik drobných chyb zpracována ve formě odpovídající 

současným požadavkům stavebního zákona 183/2006.  

 

Studentka prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku 

zpracovala s dostatečným přehledem.  

 

Připomínky k diplomové práci: 

 

1) Točité vnější schodiště – výstupní čára je na osu. 

2) Půdorys 1NP a 2NP - Proč zde není naznačená dilatace u výtahové šachty když je 

popsána ve zprávě. 

3) Kladečský výkres stropu – proč jsou ukládány panely Spiroll i po délce? 

4) Chybně popsané panely v půdoryse kladečského plánu 1PP, měly by zde být různá 

označení pro různé délky panelů. 

5) Základy - do řezu základů se nezakresluje podlaha, zde to má končit hydroizolací, je 

vhodné pouze naznačit úroveň podlahy. 

6) Řez – proč je v řezu nebo i na jiných výkresech řešen železobetonový věnec pod 

panelem i vedle panelu? 

7) Střecha – proč je v dnešní době spádová vrstva střechy řešena spádovým betonem? 

Neexistuje dnes lepší řešení? 

8) Střecha – jsou střešní vtoky na ploché střeše vyhřívané? Jak to poznám? 

9) Detail - jaká je povrchová úprava fasádní TI ve světlíku? 

10) Detail – proč je v detailech suterénu řešena nopová fólie u tepelné izolace? Není to 

zbytečné? 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5    

 

 

V Brně dne  18.1.2013          

Podpis 

 
Klasifikační stupnice 

Klas.stupeň 

ECTS 
A B C D E F 

Číselná  

klasifikace  
1 1,5 2 2,5 3 4 

 


