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Oponentský posudek byl vypracován na diplomovou práci na téma „Středisko výchovné 
péče v Novém Jičíně“, kterou vypracovala studentka prezenčního studia Milada Vlčková ve 
školním roce 2013/2014. Novostavba střediska výchovné péče je řešena jako samostatně 
stojící budova, částečně podsklepená, se dvěma nadzemními podlažími a plochou 
dvouplášťovou střechou.  
Nosný systém v podzemní části je stěnový z betonových tvarovek a v nadzemní části 
z masivních dřevěných panelů. 
 

Diplomová práce je zpracována na odpovídající grafické úrovni. 
 

Dokumentace odpovídá zadání a rozsahem požadavkům na diplomovou práci. 
 
Projekt obsahuje: 
Hlavní textová část 
Příloha č. 1 – Přípravné a studijní práce 
Příloha č.2a – Dokumentace pro provádění stavby 
Příloha č.2b 
Příloha č.2c 
Příloha č.2d 
Příloha č. 3 
 

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

K jednotlivým výkresům diplomové práce mám následující připomínky: 
 

Výkres D.1.1 02 - Půdorys 1NP 
• chybí popis instalačních šachet 

• je správně označeno komínové těleso, když slouží jak k přívodu vzduchu, tak k 
odvodu spalin dle ČSN 01 3420:2004 Výkresy pozemních staveb - kreslení výkresů 
stavebních částí? 

 

Výkres D.1.1 D02 - Detail napojení podokapního žlabu na střechu 
• ze statického hlediska zvažte posunutí diagonál do místa styku vazníku s podporou 

 

Výkres D.1.1 D04 - Detail z přechodu terasy 2NP do interiéru 
• jakým způsobem je rám dveří kotven k podkladu? 

 
 
 



Výkres D.1.1 D05 - Detail napojení základu na strop 1PP 
• chybí okrajový dilatační pásek, který by spolu s PE fólií tvořil separaci mezi anhydritem 

a dřevěným masivním panelem 
 

Výkres D.1.1 D10 - Detail soklu 
• jakým způsobem provedete na stavbě zaoblení základové desky o poloměru 50 mm? 

 

Výkres D.1.1 D11 - Detail napojení okna 
• u parapetu a nadpraží chybně otočený rám okna a v nadpraží použitý rám okna pro 

parapet 
 
Výkres D.1.2 01 - Půdorys základů 

• zvažte ekonomičnost základové desky tl. 200 mm v nepodsklepené části stavby 

• je vhodné navrhovat základový pas šířky 395 mm? 
 

 
Diplomantka se zhostila daného úkolu, s výjimkou uvedených nedostatků, velmi dobře. 
Prokázala, že zvládla problematiku návrhu, projektování i přípravy stavby v širším měřítku. 
Práce je poměrně kvalitně provedena z provozního hlediska. Výše uvedené nedostatky 
vyplývají především z nedostatku praxe v oboru a nezpochybňují dobrou kvalitu odvedené 
práce. Doporučuji práci k obhajobě. 
 

Doporučuji tedy diplomovou práci k obhajobě a celkově ji hodnotím: 
 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1,0 

 

V Brně dne: 28. 1. 2014 ................................................... 
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