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Diplomant Bc. Pavel Macháček vypracoval diplomovou práci na téma Mateřská škola. 
Diplomová práce obsahuje všechny předepsané náležitosti, včetně seminární práce, posudku 
budovy z tepelně-technického hlediska a z hlediska požární ochrany. Schematicky jsou zde 
řešeny i rozvody vody, topení a plynu. Byl proveden i statický výpočet průvlaku. 

Všechny hlavní části jsou zpracovány na počítači, schémata a pomocné výpočty jsou 
prováděny ručně. Diplomant v zásadě dodržel zásady zakreslování stavebních konstrukcí. 
Technická zpráva je stručná, ale přehledná. Seminární práce je souhrnem vyhlášek, předpisů a 
norem týkajících se problematiky mateřské školy. Výkresová dokumentace je zpracována 
přehledně, byla by vhodná korekce velikosti jednotlivých popisků a tabulek. 

 

K jednotlivým částem mám následující připomínky a dotazy: 

- U výkresu „situace širších vztahů“ chybí zvýraznění, o jaký pozemek se jedná. 

- Proč byly pro zakládání stavby zvoleny betonové tvárnice? Odhadem porovnejte 
finanční a časovou náročnost s klasickým založením na betonových pasech. 

- Jakým způsobem bude dopravováno jídlo do 2NP?  

- Vysvětlete následující pojmy: hydroizolace, parozábrana a separační vrstva. Uveďte 
příklady, kde se jednotlivé vrstvy používají. 

- Vysvětlete funkci „netkané geotextilie“ ve skladbách S1, S2, S3 a S4. 

- Jakým způsobem se zkracují tvárnice s vnitřní minerální izolací na požadovanou 
délku?  

- V místnostech s podlahovým vytápěním (herna) je navržena podlahová krytina 
textilie, tl. 10 mm (koberec). Je tato podlahová krytina vhodná? 

- Popište jakým způsobem je kotvena předokenní roleta. Viz detail č. 3. 

- Jaký je maximální sklon pro bezbariérové rampy dle platné vyhlášky? 

- Na atice dle detailu dochází ke styku pěnového polystyrenu a povlakové krytiny 
z měkčeného PVC. Jak na sebe tyto materiály působí? 

 

 

 

 



Diplomová práce je na odpovídající úrovni, diplomant splnil zadání a odevzdal všechny 
požadované části. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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