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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Přestavba mateřské školy 

Autor práce:  Bc. Veronika Piškulová 

Vedoucí práce: Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D. 

Popis práce: 

Předmětem předkládané diplomové práce je návrh přestavby mateřské školy.  

Z urbanistického hlediska neproběhne žádná změna. Stavba nahradí stávající dvoupodlažní objekt 

nevyhovujících parametrů, sloužícího jako mateřská škola a nahradí jej dvoupodlažní, částečně podsklepena 

budova sloužící stejnému účelu. 

Zastavěna plocha původního objektu je 1040 m2 a je tedy o 325 m2 menši, čímž došlo ke zvětšení plochy, 

která bude sloužit jako zahrada pro mateřskou školu. 

Pozemek bude výhledově revitalizován a bude obsahovat vedlejší objekty. 

Umístěním stavby bude efektivně využito stávajících komunikaci na pozemku. Nově bude vybudováno 

parkoviště pro zaměstnance s kapacitou 8 stání + 1 stání pro zásobování + 1 stání pro invalidy. 

Objekt novostavby mateřské školy bude z architektonického i urbanistického pohledu zapadat do okolí 

zástavby. Stavba je navržena jako dvoupodlažní v centrální časti a přizemní v částech jednotlivých odděleni. 

Objekt bude samostatně stojící, zastřešeny plochými střechami, které jsou navržené v kombinaci s 

vegetačním souvrstvím a praným říčním kamenivem. Půdorysně je budova navržena do tvaru písmene L o 

půdorysných rozměrech 32,75 x 31,5 m. 

Fasádní úprava je na přízemních částech řečena jako provětrávaná s cementotřískovými deskami s 

přírodním vzhledem dřeva. Některé desky jsou opatřeny základní barvou duhy. Centrální část je opatřena 

kontaktním zateplením s bílou fasádní úpravou a šedým členěním kolem výplní otvorů. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Celkové hodnocení a závěr: 

Bakalářka si při zpracování své diplomové práce počínala velmi kladným a svědomitým přístupem a 

prokázala své schopnosti při zpracování PD na úrovni prováděcího projektu. 

Bakalářka vhodně a vkusně vyřešila velké množství problémů a v neposlední řadě bych chtěl zdůraznit 

zpracování velkého množství detailů (8). Detaily jsou velice důkladně provedeny, viz. celkový detail + detail 

jeho kční části, atd. 

Studentka s velkou snahou chodila na konzultace a vše svědomitě a řádně prováděla dle plánovaných 

časových termínů. 

Většinu práce provedla v dostatečném časovém předstihu, s kombinací konzultacemi se specialisty a se 

svým vedoucím.  

Svoji diplomovou práci konzultovala se specialisty na ústavu PST a také se specialisty na jiných ústavech. 

Diplomová práce je vypracována dle aktuálních norem ČSN a textová část je řešena dle vyhlášky 499/2006 

Sb., která byla nahrazena vyhláškou č. 62/2013 Sb. 

Je však nutné zmínit, že při tak rozsáhlé práci, kterou si studentka zvolila, si počínala velmi zkušeně a 

precizně! 

Tuto diplomovou práci bez problémů doporučuji k obhajobě a hodnotím níže uvedeným klasifikačním 

stupněm: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

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


