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Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci s názvem Mateřská škola. Řešený 
objekt se nachází na stavební parcele č. 140/2 obce Tovačov. Pozemek je 
svahovitého charakteru, s celkovým převýšením cca 4,10 m. Stavba je umístěna na 
pozemku s maximální tolerancí ke svahu. Stavba je navržena tak, aby nenarušovala 
ráz okolního prostředí a co nejmenší měrou narušovala původní svahovitost terénu.  

Objekt je určen pro školskou výchovu dětí od 6 měsíců do 3 let v oddělení jeslí, dále 
pro výchovu dětí od 3 do 6 let v oddělení mateřské školy. Objekt bude užíván po celý 
rok včetně letních měsíců. V oddělení mateřské školy jsou navrženy tři třídy, každá 
s kapacitou 20 dětí. V oddělení jeslí je navržena jediná třída s kapacitou 12 dětí.  

Hlavní vstupy do objektu jsou situovány ze dvou výškových úrovní svahu. Orientace 
hlavních pobytových místností mateřské školy a jeslí je v rozsahu jihovýchodu až 
jihozápadu s důrazem na oslunění tříd po celou délku pobytu dětí. Orientace 
prosklených ploch, stíněná předsazenou střešní konstrukcí s vegetací, má příznivé 
účinky na solární zisky zejména v zimním období, které přispívají významnou měrou 
k ohodnocení objektu jako pasivního. Nízká spotřeba energie na provoz objektu je 
zapříčiněna optimalizací orientace, mírou zateplení konstrukcí, řízenou výměnou 
vzduchu se zpětným získáváním tepla, objemovým faktorem budovy a jinými. 

Založení stavby je řešeno na základové desce z železobetonu opatřené ozubem 
v patní části svahu pro zajištění a zamezení vodorovných sil na základovou spáru. 
Základová deska o tloušťce 350 mm je vybetonována na tepelně izolační a drenážní 
vrstvě z granulovaného pěnového skla do nezámrzné hloubky 1050 mm pod 
terénem. Železobetonová základová deska je v místě členění objektu stavebně 
oddilatována. Na základovou desku dále navazuje železobetonový skelet, tvořící 
hlavní nosnou konstrukci pro oddělení jeslí. Obvodové a vnitřní nosné konstrukce 
jsou z dřevěných, masivních, celoplošných panelů NOVATOP Solid. Zastřešení 
objektu je členěno do dvou částí. Část nad jednopodlažním úsekem mateřské školy 
je tvořena lepenými lamelovými nosníky, část sloužící jako podlahová konstrukce pro 
oddělení jeslí je řešena jako křížem vyztužená železobetonová deska tl. 300 mm. 
Stropní konstrukce nad 2NP je řešena železobetonovou křížem vyztuženou deskou 
tl. 300 mm. Obvodové konstrukce 2NP jsou navrženy z vápenopískového zdiva o 
tloušťce 175 mm. Vnitřní nosné konstrukce 2NP jsou řešeny kombinací 
železobetonových stěn a dřevěných celoplošných konstrukcí. Veškeré vnější 
povrchové úpravy stěn jsou řešeny provětrávanou fasádou s dřevěným obkladem o 
tloušťce 19 mm. Veškeré zastřešení a stínící prvky jsou řešeny jako vegetační ploché 
střechy se spádem do 3°. 
 

 

Hodnocení z hlediska schopnosti zajištění podkladů a orientace v nich 

Při vypracovávání projektové dokumentace diplomant vycházel z architektonických 
studií, které sám vypracoval v rámci specializovaného projektu v V. ročníku. 
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Diplomant vyřešil širokou škálu dílčích problémů projektového řešení a 
komplikovaných skutečností. Jedná se o poměrně rozsáhlý objekt s požadavkem 
minimalizovat při návrhu zásahy do stávajícího rázu okolní zástavby. Bylo nezbytné 
respektovat požadavky stavebního úřadu, ale také zvýšené požadavky orgánů 
životního prostředí. Byl kladen důraz také na vnější architektonicko-estetické a 
provozní řešení objektu. Při zpracování DP prokázal výbornou až výjimečnou 
orientaci v řešené problematice.  
 

 
Hodnocení z hlediska přístupu ke stavebně technickému řešení, 
doplňkových řešení z oblasti stavební tepelné techniky, akustiky, denního 
osvětlení a oslunění 

V diplomové práci je vyřešeno velmi podrobně také tepelně technické posouzení, 
byla zde řešena také akustická studie, studie osvětlení a daný objekt byl navržen 
s ohledem na jeho oslunění. V neposlední řadě je vyřešeno také požárně 
bezpečnostní řešení, jež tvoří rovněž samostatnou přílohu této práce. Při řešení 
těchto problémů, které jsou dokladovány jednotlivými přílohami, diplomant rovněž 
prokázal své výborné odborné znalosti v jednotlivých výše specifikovaných 
stavebních disciplínách. 
 

 
 
Hodnocení grafické a jazykové úrovně zpracování, jednoznačnosti v 
zakreslování a popisu, přehlednosti uspořádání a možnosti orientace v 
projektu 

Práce byla řešena samostatně a pečlivě konzultována v dohodnutých termínech. 
Bylo nezbytné respektovat zejména podmínky zastavění území dané Územním 
plánem. Po grafické stránce je práce zpracována velmi podrobně, jsou zde 
zachyceny zásadní problémy, které byly velmi dobře vyřešeny. Diplomant při 
konzultacích a samostatném vypracovávání své práce prokázal výbornou až 
nadprůměrnou orientaci v dané problematice. 
Přestože se diplomant při zpracování zadaného úkolu nevyvaroval některých 
drobných nepřesností, jednoznačně prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a 
zadanou problematiku zpracoval s velkým přehledem. 
 

 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS:  A/1    

 

 

 

 

 

V Brně dne   23.1.2015         
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NÁVRH NA UDĚLENÍ AKADEMICKÉ POCHVALY  

Diplomant _____________ Bc. Jaroslav Pospíšil ___________________ 

Vedoucí _____________Ing. Karel Šuhajda, Ph.D._____________ 

 

 
Student prokázal při řešení své diplomové práce vysokou úroveň znalostí v poměrně 
širokém spektru stavebních prací a činností. Musel řešit mnoho složitých úkolů, jež 
souvisely zejména s lokalizací objektu. Další specifika byla tvořena umístěním 
objektu, kde bylo nezbytné respektovat jednak okolní zástavbu, ale také zejména 
požadavky a regulativy zástavby stanovené Územním plánem. Vzhledem ke 
složitosti řešení několika problémů, student prokázal své výborné komunikační 
schopnosti a odborné znalosti při jejich řešení. Další specifika byla stanovena 
zadáním, tedy požadavky na řešení prodejních prostor. 
Vlastní práce byla vypracovávána velmi svědomitě a poctivě, byly řešeny jednotlivé 
detaily a dílčí části projektu. Součástí diplomové práce je také textová a teoretická 
část, která byla rovněž vypracována na velmi vysoké úrovni. 
 
Zejména vzhledem k preciznosti řešení projektu, vzhledem k poctivému a 
svědomitému přístupu studenta si doluji doporučit, aby tento student byl oceněn 
Akademickou pochvalou děkana Fakulty stavební VUT v Brně a dále doporučuji 
zařazení práce do soutěže ČKAIT. 
 
 
 
 
 

V Brně dne   23.1.2015         

               Podpis 
 
 


