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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Mateřská škola ve Zbýšově. 

Autor práce:  Bc. Lucie Trtoňová 
Oponent práce: Ing. Šárka Hudcová 

Popis práce: 

Samostatně stojící novostavba mateřské školy ve Zbýšově. 

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.: 

Předložená diplomová práce je zpracována na odpovídající technické úrovni a splňuje požadavky na 
diplomové práce. 

Připomínky a dotazy k práci: 

V situaci je zakresleno pouze 5 parkovacích míst. Je tento počet pro návštěvníky mateřské školy 
dostačující? Jaký počet parkovacích míst je skutečně potřeba při uvedeném počtu 80 žáků a 12 
zaměstnanců? 
Jak byla stanovena velikost retenční nádrže? Je vzhledem k odvodňované ploše velikost dostačující? 
V situaci výškové kóty jednotlivých zpevněných ploch, původní ani upravený terén. 
Jaké jsou vzdálenosti ochranných pásem od jednotlivých inženýrských sítí? 
V místě základu se spodní hranou -1,0m je zakreslen prostup základem, kdy jeho horní hranu by 
tvořila základová spára. Je toto řešení vhodné? 
Jakým způsobem bude zajištěn výdej jídel ve 2.NP? 
Jak budou zajištěny dveře z herny (m.č. 2.22 a 2.11) proti případnému úniku dětí? 
Jak by studentka řešila napojení mezi plochou střechou a obvodovou stěnou uskočeného 2.NP? 
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Proč bylo zvoleno železobetonové monolitické schodiště místo montovaného prefabrikovaného?  
Proč je zvoleno na ploché střeše nad 1.NP jako ochrana proti pádu zábradlí místo kotevních bodů?  
Jakým způsobem budou řešeny prostupy stropem nad 1.PP pro vedení ZTI do prádelny? 
Studentka v souhrnně technické zprávě uvádí, že objekt není navržen k bezbariérovému užívání. Je 
to tak dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o technických požadavcích na zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb správně? 

Závěr: 

Diplomová práce je zpracována pečlivě, přestože mám k práci několik připomínek. Zpracování 
odpovídá požadované úrovni vysokoškolské kvalifikační práce. Celkově hodnotím:  

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

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


