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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Základní škola 

Autor práce:  Bc. Martin Osička 

Oponent práce: Ing. Karel Vlček 

Popis práce: 

Úkolem diplomanta bylo vypracování prováděcího projektu mateřské školy. Stavba je 

založena z části na základových pasech a z části na betonových patkách. Konstrukci stavby 

tvoří ŽB skelet a keramické zdivo. Stropní konstrukce jsou z převážné části panelové. 

Obvodový plášť je zateplen provětrávaným zateplovacím systémem.  Střechy jsou 

jednoplášťové ploché, převážně vegetační. 

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 obsahuje mnoho konstrukčních i formálních chyb, což by svědčilo o 

kvapném zpracování. Velmi povrchně je zpracovaná i typologické stránka včetně znalostí o 

provozním vybavení daných prostor ve vztahu ovlivnění vlastní konstrukce. Domnívám se, že i 

práce s literaturou byla jen povrchní, bez logického uvažování. 

Připomínky a dotazy k práci: 

 V.Č. D.1.1.01 – 1.NP (A) 

-Co vyjadřují odkazy V01 u vstupních dveří, nejsou uvedeny v tabulkách. Schází čističe 

obuvi. 

-U umyvadel a dřezů schází baterie. 
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-U výstupního ramene tříramenného schodiště je špatně napsaná kóta nad výstupní 

čárou. Proč je zde výška stupně jiná než na ostatních dvou ramenech? 

-Na WC pro invalidy se musí dveře otevírat zásadně ven. 

-Schází dvířka do instalačních šachet. 

-Jak bude využit prostor pod schodištěm, aby nebyl zdrojem odpadků? 

-Proč je vyznačen podhled ve výtahové šachtě – snad až v posledním podlaží. 

-M.č. 108 bufet – co je to za značku vedle dřezu? Kde je něco na ohřívání a chlazení? 

 -kde jsou úklidové místnosti? 

 V.č. D.1.1.02 – 2.NP (A) 

-Trojramenné schodiště není prokótováno. Špatný popis na výstupním rameni. 

-Proč je na stropě výtahové šachty podhled? O jaký typ výtahů se jedná? 

-M.č. A212 – kde je vybavení kuchyně? 

- Kde je WC a umyvadlo pro pracovníky kuchyně? 

-M.č. A216 sborovna – schází hygienické vybavení. 

-M.č. A218; A219; A220 – kde je aspoň umyvadlo? 

-nejsou přístupy do instalačních šachet. 

-M.č. A208 – kde si budou žáci před jídlem umývat ruce? 

-Výška oken je malá. Mezi podhledem a horní úrovní oken zůstává 91Omm černého 

prostoru. 

 V.Č. D.1.1.03 – půdorys střechy (A) 

-není vyznačen řez X-X 

-Skladba S06 – proč nemá násyp stejnou tloušťku v celé ploše? Vždyť sání od větru je 

největší okolo atiky a v koutech. Výroba betonové směsi s drceným polystyrénem se již 

dávno nepoužívá, protože polystyrén při míchání nasaje vodu, která se velmi pomalu 

odpařuje, takže pod HI zůstává trvale velmi vlhké prostředí. 

-Zelená střecha se musí udržovat. Kde je nějaký přístup na střechu, jak se tam dopraví 

potřebné nářadí? Kde je zajišťovací bezpečnostní systém? 

 V.č. D1.1.04 – řez A-A (A) 

-Skladba S01 – bitumenová HI bude jen bodově svařená? Mazanina má hrubý povrch – 

musí být potěr, proč je tam štěrkový násyp? 

-Skladba S15 – Proč nejsou vyznačeny vrstvy v závětří podle skladby v tabulce? V 

tabulce je štěrkový násyp a zde neidentifikovatelný materiál. 

-Proč nejsou uvedeny výškové kóty terénu okolo stavby? 

-Škola má být provedena bezbariérově – tak proč má podlaha závětří tak vysoký 

schodek? 

 V.č. D.1.1.07 -1.NP(C) 

-Výška oken 1500mm je velmi malá. 

-V M.č. C106; C108; C119 musí být uvedeno vybavení s požadavky na instalace (voda, 

plyn, ele. Atd.) 

-M.č. 113 strojovna vzduchotechniky – vybavení. 

-M.č. 104; 105; 122 kabinety –umyvadla. 

-Nejsou přístupy do instalačních šachet. 

-Ostatní nedostatky jako u V.č. D.1.1.01 

 V.č. D.1.1.08 – 2.NP (C) + D.1.1.09 – 3.NP (C)  

- DTTO jako V.č. D.1.1.07 

 V.č. D.1.1.10 – 4.NP  
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-DTTO jako V.č. 1.1.07  

-M.č. C417 terasa – jak je řešen přístup, chodit se bude po štěrku? Ostatní jako u S01 

včetně údržby a uložení nářadí. 

 V.č. D.1.1.11 – střecha (C) 

-DTTO jako V.č. D.1.1.03 

 V.č.D.1.1.12 – Řez B-B 

-schází odkazy na skladby. 

-Řez nekoresponduje s řezovou rovinou v půdorysech. 

Okna a dveře v pohledu se musí vyznačit. 

-Ostatní DTTO jako V.č. D.1.1.03 

 V.č. D.1.1.14 det. soklu 

-Skladba SO1 nekoresponduje se skladbou v tabulce. 

-Jak se zajistí krytí výztuže v případě ŽB mazaniny? 

-Mazanina není vhodná pro živičnou HI. 

 V.č. D.1.1.15 det. provětrávané fasády 

-skladba S09 – co je to „ difúzně otevřená, větrotěsná fólie!? 

 V.č. D.1.2.01 základy 

-není vyznačen řez A-A. 

-proč jsou obvodové pasy v hloubce 1050mm pod terénem? 

 V.č. D.1.2.02 strop nad 1.NP 

-schází vyznačení prostupů. 

-schází výškové kóty na sklopených řezech schodiště. 

 

 

Závěr: 

Práce je zpracovaná dosti ledabyle, bez logických úvah nad detaily i konstrukčním řešení, ale 

především nad možností podle projektu stavět. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  E / 3 

Datum:  16. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


