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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Umělecká škola „Mája“ 

Autor práce: Bc. Nikola Mašová 

Oponent práce: Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. 

Popis práce: 

Tématem diplomové práce je projektová dokumentace novostavby umělecké školy  
v k. ú. Brno – Královo Pole, která je dle rozsahu zadání zpracovaná do podrobnosti projektu 
pro provádění stavby. Objekt má výrazně atypický půdorys a je samostatně stojící se dvěma 
nadzemními podlažími. Konstrukční systém je stěnový zděný z vápenopískových bloků. 
Obvodové stěny jsou navrženy jako dvouplášťové, zateplené s obkladem z 
vláknocementových desek. Stropy nad 1NP jsou řešeny jako železobetonové monolitické 
desky, stropy nad 2NP jsou z předpjatých železobetonových stropních panelů typu Spiroll. 
Objekt je zastřešen plochou střechou. Diplomová práce byla řešena s přihlédnutím k zásadám 
filosofie Feng Shui a se zapracováním požadavků na bezbariérový provoz pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Odborná úroveň diplomové práce je dobrá, přičemž se při vlastním zpracování objevily 
nepřesnosti a nedostatky, které zřejmě plynou z komplexnosti a rozsahu zadaného úkolu. 
Většina připomínek se sice týká pouze drobných chyb, jejichž výskyt je dán rozsahem projektu 
nebo mají vybízet k diskuzi, avšak větší pozornost by u tohoto druhu staveb měla být 
věnována i stavební fyzice a platné normativní a legislativní úpravě.  
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Grafické zpracování je na velmi dobré úrovni, ale při zpracování bylo poněkud neobvykle i pro 
výkresy zakreslované dle ČSN 01 3420 (07/2004) použito barevné rozlišení (např. kóty a popisy 
modrou barvou). V popisech se opakují drobné překlepy a chyby.  
Po prostudování diplomové práce a všech dílčích příloh lze konstatovat, že byly splněny 
požadavky zadání práce. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1) Objekt je poměrně rozsáhlý a půdorysně výrazně tvarově členitý s převýšením v centrální 
části – jakým způsobem bylo uvažováno případné rozdělení na dilatační celky? 

2) Stavba je bezbariérově užívaná, proč tedy nebyla u schodiště z 1NP do 2NP výška 
schodišťového stupně zvolena v souladu s čl. 9.1.9 v ČSN 73 4130 (03/2010) a čl. 2.1.1 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů? 

3) Vysvětlete, zda byly splněny všechny požadavky na světlou výšku učeben dle §49, čl. (1) 
vyhl. č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

4) Vysvětlete, zda byly splněny požadavky na nejmenší světlou šířku chodeb dle §49, čl. (5) 
vyhl. č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

5) Proč v některých učebnách chybí výtok pitné vody dle §49, čl. (8) vyhl. č. 268/2009 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů? 

6) V místnostech s pisoáry musí být umístěna podlahová vpusť, dle čl. 14.12 v ČSN 73 4108 
(02/2013), proč tomu tak není? 

7) Vysvětlete, jakým způsobem bude řešen běžný provoz školy z hlediska údržby či ostrahy – 
dispozice nepočítá s dostatečnými prostorami pro údržbáře (základní dílna) nebo 
„vrátného“, který by hlídal volný pohyb v objektu. Chybí šatna pro svrchní oděv návštěv 
koncertního sálu (zejména v zimním období). Jaký bude účel místnosti 124 Kuchyně – 
pouze ohřev jídla/studená kuchyně a součástí bude i jídelna (?), pro koho bude určena, jak 
bude řešeno zásobování? Místnost č. 106 Ředitelna má poměrně velkou plochu, proč 
nebyla řešena návaznost na sekretariát? 

8) Pozitivně hodnotím řešení zahrady dle filosofie Feng Shui, zpracované v samostatné 
seminární práci. Proč jsou však na výkrese C3 Koordinační situace označeny všechny 
okolní plochy jako zatravněná plocha, a to včetně vodního prvku? 

9) V detailu D1 na výkrese AS 601 je nevhodně řešeno kotvení tepelné izolace z XPS u soklu – 
mechanickým kotvením dochází k perforaci hydroizolace i v části nižší než 300mm nad 
přilehlým terénem – navrhněte lepší řešení. 

10) Detail D2 na výkrese AS 602: jak byla stanovena tloušťka stabilizační vrstvy střechy 
z říčního kamenina? Bude tato tloušťka stejná po celé střeše? Bude způsob kotvení 
podkladní OSB desky pod oplechováním atiky přes tepelnou izolaci z EPS 100 dostatečný? 
Navrhněte vhodnější řešení. 

11) S jakým užitným přitížením bylo počítáno při volbě předpjatého stropního panelu Spiroll 
tl. 250mm o délce 10,25m ve vztahu k ploché střeše stabilizované přitížením násypem a s 
monolitickou spádovou vrstvou? 

12) Detail D5 na výkrese AS 605: jak bude uložen a kotven exteriérový parapet vzhledem 
k okennímu rámu a podkladní tepelné izolaci? 

13) Jaké jsou požadavky na činitel denní osvětlenosti v učebnách a kabinetech škol, jaký 
význam v tomto smyslu má rozmístění pracovních míst v interiéru? Obecně jaké 
parametry mají na tuto vlastnost vliv a jak jste je ve své práci zohlednila? 
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14) Jaké požadavky z hlediska prostorové akustiky jsou na tento typ budovy kladeny a jakým 
způsobem jste je zohlednila? Jakým způsobem se postupuje při nesplnění frekvence 125 
Hz v učebně (viz posouzení přiložené v DP).  

15) Kam je třeba v učebnách, případně ve víceúčelových sálech, umístit povrchy akusticky 
pohltivé? 

Závěr: 

Závěrem je nutno uvést, že diplomová práce Bc. Nikoly Mašové zpracovává poměrně náročný 
druh stavby, a to jak po stránce konstrukční, tak z hlediska požadavků stavební fyziky. 
Některým částem by tak v praktickém projektu byla věnována mnohem větší pozornost. 
Celkově však předložená diplomová práce svým obsahem i zpracováním odpovídá 
požadované úrovni vysokoškolské kvalifikační práce s celkovým hodnocením jako dobrá. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  19. ledna 2018  Podpis oponenta práce………………………………… 


