
trffi
Posudek oponenta diplomové práce

Název práce: Mateřská škola

Autor práce: Bc. Vojtěch Křenek
Oponent práce: lng. Zdena Šobrová

Popis práce:
Předložená diplomová práce řeší stavební část prováděcího projektu novostavby Mateřské školy
vycházející z architektonické studie tohoto objektu samostatně vypracované diplomantem.
Student řešil objekt jako samostatně stojící třípodlažní, částečně podsklepený objekt. Objekt je

ukončený plochými střechami a střechou pultovou nad centrálníčástíobjektu.

Hodnocení práce studenta:
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1, Odborná úroveň práce D x D D

2. Vhodnost použitých metod a postupů n x n n
3. Využití odborné literatury a práce s ni n x D n
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce n X n !
5. Splnění požadavků zadání práce X D n tr

Připomínky a dotazy k práci:
Stavba je rozdělena do tří vzájemně propojených hmot. V situaci je řešeno parkování k objektu
s dostatečným počtem parkovacích míst.
Dispoziční řešení objektu je zdařilé, vycházelo z členění objektu pro provoz dvou tříd mateřské
školy v 1.np objektu a třídy pro 15 dětí ve 2,np s dostatečným zázemím, technické zázemí objektu
je řešeno v suterénu. Je pamatováno také na pomocné prostory předškolního objektu tak, aby
provoz odpovídalvšem hygienickým a technickým požadavkům na novou výstavbu.
Nosná konstrukce objektu je navržena jako stěnový systém z keramických tvarovek. Stropy jsou
řešeny jako železobetonové monolitické. Centrální část objektu se schodištěm je ukončena
dvouplášťovou pultovou střechou, ostatní části jsou zastřešeny plochými vegetačními střechami,
Objekt je založen na základových pasech. V konstrukčním řešení byly použity moderní materiály a
technologie užívané dnes pro výstavbu občanských objektů, Součástí prováděcího projektu je také
tepelně technické posouzení konstrukcí, požárně bezpečnostního řešení, prezentované detaily
jsou na dobré a srozumitelné úrovni.



Grafická a formální úroveň práce je na dobré úrovni, respektuje platné ČSN. Předložená
dokumentace je přehledná.

Po prostudování celé dokumentace je možné upozornit na tyto nedostatky :

1. Obvodové zdivo Porotherm Dryfix je velmi málo únosné, některé pilíře a ostění by velmi
pravděpodobně nevyhověly.
2. Ve výkresech stropů nenív legendě materiálu uvedena specifikace nosných stěn.
3. Jak by bylo řešeno áuženlvazníků pultové střechy v příčném směru (kolmo na vazník)?

Závér:
Předložená dokumentace je zpracována v rozsahu zadání a její úroveň co do věcnosti a dodžení
stávajících norem pro navrhování občanských budov je na dobré úrovni.

Navžené konstrukční a stavební řešení je realizovatelné pro navrhovaný objekt po doplnění
uvedených nejasností a nepřesností. V prolektu nebyly shledány zásadní stavební ani konstrukční
chyby.

Klasifikační stupeň podle ECTS: B/1,5

Datum: 20.1,2018 Podpis oponenta práce .
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