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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Mateřská škola 

Autor práce:  Bc. Jan Konečný 
Oponent práce: Ing. Šárka Hudcová 

Popis práce: 

 Diplomová práce řeší novostavbu mateřské školy ve městě Zlín. 

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.: 

Diplomová práce je zpracována na vysoké úrovni po odborné stránce i v rozsahu. Z práce je patrné 
technické myšlení a zájem studenta o obor. 

Připomínky a dotazy k práci: 

V situačních výkresech chybí zaznačení ochranných pásem inženýrských sítí. Jaká ochranná pásma je 
nutné od uvedených inženýrských sítí dodržet? 
Kde je uvažován prostor pro umístění tepelného čerpadla? 
Navrženým parkovištěm prochází ochranné pásmo lesa. V souhrnné technické zprávě student uvádí, 
že v tomto ochranném pásmu se bude nacházet jen zeleň. Nemělo by tedy parkoviště být umístěno 
mimo ochranné pásmo? Jak daleko od okraje lesa se mohou umisťovat stavby?    
Jakým způsobem je uvažována doprava jídel z přípravny umístěné v 1.NP do výdejny jídel v 1.NP a 
2.NP? 
Proč student umístil kontrolní šachtu kanalizace ve výdejně jídel?  
Jakým způsobem je překonán výškový rozdíl mezi podlahou haly 2.NP a plochou střechou nad 1.NP? 
Z jakého důvodu je navržen rozdílný materiál spádové vrstvy plochých střech? 
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Závěr: 

Diplomová práce je dle mého názoru vzhledem ke svému rozsahu zpracována po technické i grafické 
stránce výborně. Uvedené připomínky nepovažuji za zásadní a celkově hodnotím: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  19. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


