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PĚedložená dip|omová práce Ěeší návrh novostavby mateÍské školy s maximá|ní kapacitou 40
dětíV městském obvodě ostrava-P|esná, na u|. Na Kopaninách. NavrŽená samostatně stojící
budova má dvě nadzemní a jedno (částečné) podzemní pod|aŽí. ZastĚešena je p|ochou
vegetační stŤechou'
Práce obsahuje textovou část (m. j. pr vodní a technická zpráva), rn./kresovou část (studie,
situační r4./kresy, architektonicko.stavební a stavebně-konstrukční rn./kresy), návrh požárně
bezpečnostního Ěešení, dí|čí tepeIně technické posouzení a posouzení denního osvět|ení.

Hodnocení práce:
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1 , odborná uroveĎ práce D x n D
2,vhodnost pouŽitÝch metod a postupŮ n n X D
3. VyuŽití odborné literatu ry a práce s ní T u X T
4. Formální, grafická a jazyková uprava práce n x ! n
5. Sp|nění požadavkrj zadání práce X u n !

KomentáÍ k bodlim 1. až5.:

(1), (2) Konstrukční a materiálové Ěešení odráží zna|osti, které studentka získa|a studiem.
Návrh obsahuje dí|čí nedostatky, místy je d|e mého názoru zbytečně komp|ikovan1i a

nehospodárn1i. (3) Dip|omantka prokáza|a, Že umí vyh|edávat informace V odborné |iteratuĚe
a da|ších podk|adech, nicméně navrŽená Ěešení těmto informacím ne vždy odpovídají. (4} Po
formá|ní stránce je práce spíše zdaii|á. Vyskytují se v ní a|e dílčí nedostatky, které její kva|itu
zbytečně sniŽují. Práce napĚíklad místy nerespektuje p|atné zakreslovací normy, některé prvky
nejsou dostatečně podrobně popsány a mezi u.ikresy se vyskytují dílčí rozpory - napÍík|ad
t|oušťka stropní desky nad suterénem je ve v./kresu zák|adrj 250 mm, a|e ve rn./kresu fuaru
stropní konstrukce 150 mm. (5) Lze konstatovat, že práce sp|ni|a poŽadavky zadání.
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Pripomínky a dota zy k práci:

K provoznímu ĚešenínavrŽené budovy mám tyto dotazy a pĚipomínky:
. Vbudově se nachází pouze 1 šatna pro zaměstnance (místnost 1.15 v1. NP) o p|oše

4,16 m2.Je to dostatečné?
. Zjakého drivodu jsou h|avní dveĚe do budovy (do zádverí 1.01) široké 1,6 m?

Nás|edujícídveĚe (mezi zádveĚím 1.01 a ha|ou 1.02) jsou široké jen 1,5 m. Dále zha|y
vedou dveĚe šíĚky 0,9 m nebo schodiště šíYky 1,2 m.

o V technické zprávě se v bodě B.2.4 uvádl že budova je Íešena jako bezbariérová
v sou|adu s požadavky vyh|ášky 39812009 Sb' PĚesto a|e 2. NP a suterén nejsou
bezbariérově pĚístupné (war schodiště neodpovídá poŽadavkrim vyh|ášky), kabiny na
WC dětí jsou pĚí|iš ma|é, ...

. Zjakého drjvodu nejsou pĚirozeně (oknem) osvět|eny sk|ady hraček (místnosti 1.21 a
2.09)? Je z d|ouhodobého hlediska hospodárnější pravide|né svícení nebo insta|ace
oken a s tím spojené vyšší tepe|né ztráty?

Ke konstrukčnímu a materiá|ovému Ěešení mám tyto dotazy a pĚipomínky:
o Tvar zák|adov./ch konstrukcí je (zejména v nepodsklepené části) zbytečně

komplikovanf. Není jasné, z jakého dťrvodu by|y navrženy základy zže|ezobetonu, když
se (podle autorky) v místě stavby nachází štěrkové h|íny s rinosností 450 kPa. NapĚík|ad
zák|adová deska tl. 250 mm pod pod|ahami je z tohoto poh|edu značně
pĚedimenzovaná.

. Jak bude prováděno napojení svis|é hydroizo|ace suterénu na vodorovnou hydroizo|aci
v pod|aze pod nepodsk|epenou částí?

. Zjakého drjvodu jsou nad suterénem navrženy mono|itické že|ezobetonové stropy,
kdyŽ v nadzemních podlažích jsou stropy z pĚedpínan1ich pane|ri?

o Z jakého drjvodu je nad podlouh|ou místností 0.03 kĚížem vyztuŽená deska?
. V bočních poh|edech ani pridorysu stĚechy není zakres|eno vytistění VZT. Kde budou

tato potrubítistit?
. Zjakého drjvodu je navržena atika zbednících tvárnic zatep|ená po celém obvodě?

Neexistuje jed nod ušší Ěešen í?

K poŽárně-bezpečnostnímu Ěešení mám tuto pĚipomínku:
. PĚi návrhu a zakreslenípožárních rjsekťr neby|a zoh|edněna insta|ačníšachta pro VZT.

Závérz

Ce|ková rjroveĎ práce je prriměrná. Ukazuje, Že diplomantka dokáŽe samostatně zpracovávat
zadané inženfrské rikoly, a|e nedokáŽe se vyvarovat dí|čích chyb - viz rn./še. Vzh|edem k tomu,
Že pĚedloŽená práce má pĚedstavovat podklad pro hypotetickou realizaci stavby, by|o by
nutné některé její části pĚed zahájením stavebních prací dop|nit nebo pĚepracovat. Proto
pĚedIoženou práci hodnotím známkou:
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