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POSUDEK OPONENTA VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ 
PRÁCE 

 
 

Student:     Bc. Zbyněk Paul       
 
Oponent:    Ing. Petr Blažek      
 
Předmět diplomové práce: 
 
 Předmětem řešení diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace 
ve stupni pro provedení stavby s názvem ,,Základní škola v Moravanech u Brna".  
 
Popis objektu: 
 
Škola je navržena ve tvaru položeného písmene H. Objekt je dvoupodlažní, 
nepodsklepený, s plochou střechou s vnitřním odvodněním ve výšce 9,450 m 
od přilehlého terénu. Průčelí objektu jsou navrženy jako hladké se třemi kruhovými 
prosklenými částmi fasád. Hlavní vstup do objektu je situován ze západní strany 
pozemku. Před vstupem je navržena rozsáhlá zpevněná plocha.  
 
Objekt je řešen ve veselých pastelových barvách, barvy nejsou voleny jako křiklavé. 
Materiálově je fasáda navržena ze silikátové omítky. Výplně otvorů jsou hliníkové. 
Klempířské prvky jsou navrženy titanzinkové. 
 
Řešená část objektu je nepodsklepená, dvoupodlažní. Tento blok budovy je určen 
pro pobyt dětí prvního a druhého stupně.  
 
V každém podlaží je navrženo 2x hygienické zázemí, v části prvního stupně je wc 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, které je odděleno od ostatních a 
má samostatný vstup. V části druhého stupně je toto WC součástí klasického WC. 
 
Objekt je řešen jako stěnový monolitický. Kvůli svému rozsahu je založený 
na základových pasech v kombinaci se základovou deskou. 
Stropní deska je navržena jako monolitická s žebry. Podlahy jsou navrženy jako těžké 
plovoucí. Bližší specifikace viz technická zpráva. 
 
Základní zhodnocení práce: 
 
 Student řešil širokou škálu dílčích problémů projektového řešení a 
komplikovaných skutečností. Snažil se do své práce zahrnout všechny požadavky dle 
současných nároků pro moderní výstavbu škol. Návrh řešení odpovídá využití 
komplexních znalostí nejen z oboru pozemního stavitelství. Součástí diplomové 
práce je zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby, vizualizace a tepelně 
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technické posouzení a seminární práce na téma osvětlení a akustika, jako specializaci 
zpracoval TZB - kanalizace, a statické posouzení ŽB stropních konstrukcí. 
 
 Výkresovou část lze hodnotit jako úplnou včetně detailů. Student dostal 
zadané řešení pouze části školy v rozsahu pro provedení stavby. Řešení projektu je 
na většině výkresů výstižné. Projektová dokumentace je vypracována na dobré 
úrovni. Z hlediska rozpracovanosti jednotlivých detailů by byla možnost ještě zvýšit 
preciznost provedení – např. zpřehlednit kótování a vyvarovat se překrýváním kót se 
šrafami a texty. Stran nepřehlednosti a chyb lze zejména vytknout zakreslení 
schodiště. Bylo by vhodné popisovat označení místností dle normy - doplnit název 
místnosti, pouze v menších místnostech ponechat jen číselné označení. 
 

Z hlediska stavebně-technického řešení byly nalezeny menší nedostatky, 
na které žádám studenta o zdůvodnění či návrh řešení v rámci otázek oponenta.  
  
 Z hlediska komplexnosti projektu by bylo vhodné doplnění dalších specializací, 
například statiku konstrukcí, geologické průzkumy, atp., což však nebylo předmětem 
zadání diplomové práce. Rozsahově předložená diplomová práce splňuje své 
zadání. 
 
Jiné poznatky a kritické připomínky:  
 
Situace C.3 - oplocení je zakresleno v majetku jiného než stavebníka - značka směřuje 
mimo řešené parcely, chybí kóty některých přípojek, chybí zakreslení odstupových 
vzdáleností požárně nebezpečného prostoru, prokótování novostavby vůči stávající 
zástavbě, ... jak požaduje vyhl. 62/2013 sb., doporučoval bych doplnění rozhledových 
trojúhelníků, chybí vytyčovací síť . 
 
Půdorysy - nezakreslené baterie u WC, umyvadel atp., zakreslení schodiště dle ČSN, 
umístění umyvadla v místnosti 131 (není možné se k němu dostat), zakreslení umístění 
dveří. Dle mého názoru není vhodné řešení wc pro osoby s omezenou schopností 
orientace a pohybu (umístění tak daleko a komplikovaně od vstupu do předsíně 
hygienického zázemí). U vestavěných skříní v některých místech chybí zakreslení 
křídel (místnost 113). Zakreslení zařizovacích předmětů např. v hygienické kabince 
evokuje, že se jedná o dvě wc vedle sebe. 
 
Střešní konstrukce - zajímalo by mě praktické řešení a realizace těsných detailů 
u obloukových atik. 
 
Řezy - nejsou zakreslena zábradlí - jedná o dokumentaci pro provedení stavby, chybí 
popis prvků - chybí popisy okenních a dveřních výplní, popisy překladů, popisy 
klempířských prvků. Ve výkresu řezu chybí zakreslení tepelné izolace v podlahách. 
 
Detaily - bylo by vhodné, aby detaily byly detailnější, s rozkreslenými spoji 
hydroizolací ve větším měřítku, přesahy a ohyby hydroizolací, doplnění více kót, 
spádů a tlouštěk, popsání systémových prvků. 
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Obecně je projekt zpracován dle zásad zakreslování stavebních konstrukcí. 
 
Textová část je i přes několik drobných chyb zpracována ve formě odpovídající 
současným požadavkům stavebního zákona. Dle aktuálních požadavků nejsou vypsané 
body, dle obecně technických požadavků na výstavbu, které byly splněny, je zde 
pouze konstatováno, že jsou splněny. 
 
Celkové vyjádření:  
 
Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku zpracoval 
s velmi dobrým přehledem a dokázal svoji orientaci v oboru a preciznost své práce. 
Jako podstatnou chybu hodnotím návrh schodiště, kdy stupně mají výšky 172,9 mm. 
Jelikož se ovšem jedná o stavbu školskou, je nutné dodržet výšku stupně maximálně 
160 mm a šířky minimálně 310 mm a jelikož se jedná o stavbu s možným přístupem 
veřejnosti, měly by schodiště mít stejné počty stupňů v ramenech v rámci jednoho 
schodiště. 
 
Otázky k dané bakalářské práci: 
 
1) Z jakého důvodu máte okna zakresleny v tepelné izolaci kontaktního zateplovacího 
systému? 
 
2) Vysvětlete, proč máte schodiště navrženo, tak jak je v projektu uvedeno? Objasněte 
komisi, jak má být správně navrženo schodiště pro školní zařízení. 
 
3) Objekt je rozsáhlý, řešíte dilatace nebo posuvné spáry a jak? 
  
4) Jakou jste uvažoval zeminu pro zakládání? Zvažoval jste použití drenáží, proč? Jaký 
radonový index pozemku jste při návrhu uvažoval?  
 
5) Je proveditelné řešení HI vrstvy - napojení na atiky v obloucích? Jak byste vyřešil 
oplechování u atik takto tvarovaných. 
 
6) Ve skladbě ploché střechy uvažujete různé typy izolací EPS. Z jakého důvodu? 
 
7) Z jakého důvodu máte v detailu č. 4 zakreslen náběhový klín z minerální vaty a 
ostatní konstrukce máte izolované polystyrenem? 
 
8) Popište a rozeberte řešení detailu č. 5. 
 
9) Popište, jak jste vyřešil bezbariérové řešení stavby s ohledem na hygienické zázemí 
ve druhém podlaží. 
 
10) Jak řešíte detail u výtahové šachty v napojení na svislé konstrukce a následně 
vodorovné konstrukce? 
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Diplomová práce je zpracovaná na velmi dobré úrovni s drobnými nedostatky 
stran grafického zpracování práce a neznalostí podrobnějšího řešení, kterou si 
vysvětluji absencí zkušeností z praxe. Jako důležitou chybu je nutné hodnotit 
návrh schodiště. 
 
Student však prokázal velikou orientaci v oboru pozemního stavitelství 
při zpracování projektové dokumentace a dílčích detailů.  
 
Z tohoto důvodu hodnotím závěrečnou práci klasifikačním stupněm: 
 
 
 
 
 
 
 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5    
 

 
 
 

V Brně dne  28.1.2015         
Podpis 

 
Klasifikační stupnice 
Klas.stupeň 
ECTS A B C D E F 

Číselná  
klasifikace  

1 1,5 2 2,5 3 4 

 


