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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Mateřská škola 

Autor práce:  Bc. Petr Ciprys 
Oponent práce: Ing. Jan Müller, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce obsahuje dílčí část projektu pro provedení stavby novostavby mateřské školy 
v obci Velké Němčice. Objekt školky je dvoupodlažní, nachází se v něm celkem tři třídy pro 
předškolní děti včetně potřebného zázemí a přípravny jídla. Konstrukčně se jedná o objekt 
zděný z keramických bloků se stropy z předpjatých železobetonových panelů. Diplomová práce 
kromě samotné stavební části projektu pro provedení stavby obsahuje také další části – 
požárně bezpečnostní řešení a výpočty ze stavební fyziky. Studentovi nebyla zadána žádná další 
specializace. Součástí je také složka s přípravnými pracemi. 

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.: 

Práce je po odborné stránce zpracována dobře, použitá technická řešení jsou aktuální a jsou 
vhodná pro daný typ objektu. Dispoziční řešení je poměrně velkorysé, některé místnosti jsou 
zbytečně velké či zbytečné úplně (sborovna, přezouvárna, komora…), také není jasné, jak 
funguje čistý/špinavý provoz při příchodu a odchodu dětí, zejména v zimním období. Grafická 
úroveň práce je na velmi dobré úrovni a přehledná. Místy se v práci objevují nedostatky a 
opomenutí, které ale nemají zásadní vliv na celkové vyznění práce.  
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Připomínky a dotazy k práci: 

1. Zvažte jiné umístění hlavního uzávěru plynu vzhledem k riziku poškození parkujícími 
auty. 

2. K čemu slouží místnost 124 – přezouvárna? Jak funguje předávání dětí rodiči v zimním 
období? K čemu slouží dveře z přezouvárny do exteriéru? 

3. Z jakého důvodu jste zvolil tak vysoké konstrukční výšky, když vzápětí výšku místnosti 
snižujete o 55 až 60 cm podhledem? 

4. Ve výkresech skladby stropních dílců jsou prostupy předpjatými panely. Jaké jsou 

požadavky výrobce na polohu a velikost těchto prostupů? 

5. Poloha řezu A-A je v pravé části zvolena dosti nešťastně a nepřehledně. V žádném řezu 
také není řez oknem/dveřmi na fasádě. 

6. Ve výpisu výrobků máte uvedeno bezpečnostní izolační trojsklo u všech oken. Je to 
nutné? Jaký druh bezpečnostního skla máte na mysli? 

7. Navržené obložkové zárubně ve stěnách tl. 300 mm nepůjdou osadit. Jaké úpravy je 
třeba provést? 

8. U skladby S8 máte u stabilizační vrstvy poznámku „u atiky ve větší tloušťce“. Jak se 
navrhuje tloušťka/hmotnost stabilizační vrstvy na ploché střeše? 

9. U dveří, které mají mít podle PBŘ požární odolnost není tato uvedena ve výpisu dveří! 
10. V situaci PBŘ zasahuje osálaný prostor do únikového schodiště z 2.NP. Je to přípustné? 

 

Závěr: 

Zadání diplomové práce bylo splněno, i když je patrná malá projekční praxe a nedostatky 
v řešení některých konstrukcí. Práci navrhuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2,0 

Datum:  17. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


