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Pro NSP (MIMO ARS) 
 
 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Mateřská škola 

Autor práce: Bc. Alice Chludilová 
Oponent práce: Ing. Petr Jelínek, Ph.D. 

Popis práce: 

Oponentský posudek byl vypracován na diplomovou práci, která zpracovává téma mateřská 
škola. Předmětná budova je samostatně stojící, má 1 nadzemní podlaží a je nepodsklepená. 
Budova je zastřešena plochou střechou. 

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 závěrečná práce prokazuje, že její autorka je schopna samostatně řešit projekční 
úkoly i většího rozsahu na výborné technické úrovni. Část z níže uvedených připomínek však 
není vzhledem k zadání zásadního charakteru, ale pouze upozorňuje na některé nedostatky 
a nastiňují místa, které by bylo vhodně řešit jinak, případně doplnit. Výkresová dokumentace 
řešená v grafickém CAD editoru je po obsahové i grafické stránce na výborné úrovni. 

Vzhledem k celkové úrovni diplomové práce lze konstatovat, že práce splnila požadavky 
zadání.    

Připomínky a dotazy k práci: 

D.1.1.1 – Půdorys 1NP 
• Zvažte, zda při velikosti vaší stavby by nebylo vhodné udělat pro každou třídu samostatný 

vstup. Popište způsob fungování tříd, jak bude oddělen špinavý a čistý provoz (co funguje 
jako filtr, proč je zde tolik vstupů). 
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D.1.1.2 – Řez A-A 
• U základu pod vnitřní nosnou stěnou chybí výkopy. 

D.1.2.1 – Půdorys základů 
• Zvažte, zda je jedno svislé odvětrávací potrubí pro odvětrání radonu z podloží dostatečné, 

když vzdálenost nejvzdálenějšího bodu potrubí je cca 65 m. 

D.1.2.6 – Detail C - Atika  
• Použití dřeva (ať už je to i KVH) je v konstrukci vaší ploché střechy na zvážení, protože 

vodní pára se bude snažit dostat do exteriéru cestou nejmenšího odporu, tedy přes vaše 
atiky a zde narazí na OSB desky. Zvážil bych použití jiného materiálu, který není tak 
náchylný na degradaci vlivem vlhkosti. Další riziko je případný kondenzát, který steče na 
parozábranu a KVH profil v něm bude stát. 

 

Závěr: 

Závěrem lze konstatovat, že se diplomantka zhostila daného úkolu, z výjimkou uvedených 
nedostatků, výborně. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 25.1 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


