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Oponentský posudek byl vypracován na diplomovou práci na téma „Centrum ekologických 
a vzdělávacích aktivit, Prostějov“, kterou vypracovala studentka Helena Ficková ve školním 
roce 2013/2014. Novostavba centra ekologických a vzdělávacích aktivit je řešena jako dvě 
samostatně stojící budovy, nepodsklepené, se dvěma resp. třemi nadzemními podlažími 
a plochou vegetační střechou.  
Nosný systém staveb je stěnový z vápenopískových bloků s montovanými stropními panely.  
Diplomová práce je zpracována na nízké grafické úrovni. 
 
Projekt obsahuje: 
 

Hlavní textová část 
Příloha B - Studie 
Příloha C1 - Budova A 
Příloha C1 - Budova B 
Příloha C2 - Požárně bezpečnostní řešení 
Příloha C3 - Stavební fyzika 
 

Diplomová práce obsahuje fyzicky všechny nezbytné části prováděcího projektu včetně 
tepelně technického a požárně bezpečnostního posouzení. 
 

K jednotlivým výkresům diplomové práce mám následující připomínky: 
 

BUDOVA „A“ 
 

Výkres č. 2 - Půdorys základů 
• zvažte efektivní šířku základového pasu šířky 750 mm, když je zatížen vápenopískovým 

zdivem s velkou excentricitou, zvažte použití ztraceného bednění 

• budou v základech nějaké prostupy pro vedení zdravotně technických instalací? 
 

Výkres č .3 - Půdorys 1.NP 
• jak provedete rozvody ZTI v hygienických místnostech ve vápenopískových stěnách tl. 

150, zvažte použití předstěn 
• chybně provedená zavěšená záchodová mísa (Geberit) 
• čím bude obložen svod v místnosti 111 (zde rozpor v číslování!!) 

• jaký druh zárubní bude použitý u vstupních dveří? 
 

Výkres č. 5 - Půdorys 3.NP 
• zdůvodněte velikost kanceláře ředitele 
• nebylo by z provozních důvodů otevírat dveře vedoucí na schodiště ke stěně? 
 



Výkres č. 6 - Půdorys 3.NP 
• je možné provést schodiště bez základu? Jak bude schodišťové rameno uloženo? 

 

Výkres č. 8 - Střecha 
• chybí komín a některé výškové kóty 
• chybí popis střešních vtoků 

 

Výkres č. 9 - Pohled 
• zvažte, zdali by neměla jižní fasáda sloužit k prosvětlení objektu a tepelným ziskům 

 

Výkres č. 13 a 14 - Strop 2.NP a 3.NP 
• chybí ŽB věnce 
• chybí popis a kótování řezy schodištěm 

 
BUDOVA „B“ 
 

Výkres č.3 - Půdorys 1.NP 
• chybí umyvadlo na WC u denní místnosti, nevhodně vyřešená sprcha pro zaměstnance 
• v zázemí restaurace chybí WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

• chybí dveře mezi kuchyní a restaurací 
• v kuchyni chybí trvale umístěné zařizovací předměty, kvůli jejich návaznosti na ZTI 

 

Výkres č.2 - Půdorys základů 
• chybí prostupy základy 

 

Výkres č.6 - Řez B-B´ 
• chybí ŽB věnec 

 
Detaily pro objekt B jsou totožné, jako u budovy „A“. 
 
Ve výkresech jsou rozpory s normou ČSN 01 3420:2004 Výkresy pozemních staveb - 
kreslení výkresů stavebních částí.  

Přes nedostatky v projektu, které se projevily vlivem velkého objemu práce, či z nepozornosti 
a nezkušeností doporučuji diplomovou práci k obhajobě a hodnotím ji stupněm: 
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