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Student zpracoval diplomovou práci na téma Mateřská škola v Novém Jičíně. Práce je po 

formální i obsahové práci na úrovni odpovídající požadavkům na diplomovou práci. Student 

prokázal, že, studiem nabyté, teoretické znalosti dokáže aplikovat. Drobné nedostatky, které 

se vyskytují a směřují k nim dotazy níže, jsou pravděpodobně zapříčiněny chybějící praxí a 

pohybem po staveništi, což lze snadno získat v praxi. Práce je rozšířena o statické posouzení 

vybraných konstrukcí. 

Dotazy a připomínky k práci poukazující na sporná či chybná místa v projektu: 

Zakleslování a technické vyjadřování 

 Takto tvarově složitý objekt vyžaduje podrobnější kótování. V poznámce je doměřování 

zakázáno. Čím byste výkresy snadno doplnil, aby bylo možné konstrukce efektivně vynést 

geodetickými metodami? 

 Prostupy stropem je vhodné, alespoň orientačně zakreslit (i když je řešeno v poznámce). 

 Jde o tvarově netradiční objekt, řada konstrukcí je řešena v detailech, avšak v hlavních 

výkresech na ně není odkázáno. Jde o dilatace, prostupy kanalizace apod. Jaké byste 

navrhoval pracovní spáry při provádění masivní desky? Schematicky zakreslete. 

Provozní a dispoziční řešení 

 Nebylo by vhodné, umístit před vstup rozsáhlejší markýzu pro parkování kočárků 

(maminky s více dětmi)? 

 Nebylo by účelné umístit do podlahy/dlažby  u četných vstupů do objektu čistící plochy? 

Konstrukční řešení 

 Vyrábějí se UW a CW z hliníku? Proč je zvolen tento materiál? 

 Ve které vrstvě bude vedeno svodné potrubí kanalizace a bude při spádu procházet pouze 

jednou vrstvou? Pokud ano, má to vliv na postup prací? 

 Podkladní beton pro provádění HI má tl. 50 mm a má se do něj vejít dvojí vyztužení 

karisítí. Jaká by musela být maximální deformace sítě způsobená dopravou a skladováním, 

aby se do této desky vešla i s požadovaným krytím?  

 V objektu MŠ je namístě řešit ochranu proti vosám v plášti stavby. Popište proveditelnost 

Vámi navržených mřížek proti hmyzu. Lze v konstrukci opravit? 

 V detailu osazení vstupních dveří je navržena aplikace asfaltového pásu přímo na XPS, 

Jak bude nataveno? 

 Jak bude řešeno rozdílné sedání zeminy (erozí i po zatížení chůzí) v místě přechodu na 

tenkou tloušťku substrátu na střeše? 

 Postup provádění obvodového pláště vyžaduje dlouhodobé odkrytí výkopu až na vrstvu 

pěnoskla (vrstvy u soklu se překrývají). 

 

 

 



Stavební fyzika 

 Jaká je teplota ve vzduchovém kanálku pod přířezem mirelonu-D.1.1.20. Nebude zde 

docházet ke kondenzaci páry proniklé sparou? 

 Jak se změní povrchová teplota v koutě det. D.1.1.14 při zadání SDK podhledu a uzavřené 

vzduchové mezery? Mohou se tyto konstrukce zanedbávat? 

 Jak se zohledňuje způsob zabudování a korekce difuzního odporu parozábran? Váže se ke 

skladbě vegetační střechy.  

 

Práci považuji za pečlivou a hodnotím ji: 

 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1 

 

V Brně dne 22.1.2015 ................................................... 

Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


