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Hodnocení vedoucího diplomové práce
Název práce:

Mateřská školka

Autor práce:
Vedoucí práce:

Bc. Karolína Barglová
doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.

Popis práce:
V rámci diplomové práce studentka vypracovala projektovou dokumentaci pro provádění
stavby mateřské školky. Dokumentace je zpracována ve formě projektové dokumentace
stavební části a jejích náležitostí podle zadání diplomové práce a podle zadání vedoucího
diplomové práce. Diplomová práce a její přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů,
vyhlášek a norem.
Navržený objekt studentka situovala na rozlehlý pozemek v Ostravě, na rozhraní městských
obvodů Poruba a Třebovice. Objekt mateřské školky je navržen jako samostatně stojící a
částečně podsklepený. Je rozdělen na tři funkční části, z nichž dvě jsou jednopodlažní a jedna je
dvoupodlažní. V prvním podlaží jsou navržena dvě oddělení pro nejmenší děti, a to v obou
případech pro 24 dětí a kuchyň s jídelnou. V druhém nadzemním podlaží je navrženo jedno
oddělení pro 24 dětí předškolního věku, třída a kancelář ředitelky.
Svislé nosné konstrukce v nadzemních podlažích tvoří cihelné tvarovky Porotherm, v suterénu
jsou navrženy jako ŽB monolitické. Vodorovné konstrukce jsou navrženy z dutinových
předpjatých panelů Spiroll. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu.
Jednopodlažní části jsou zastřešeny jednoplášťovou plochou střechou. Dvoupodlažní část je
zastřešena dvouplášťovou plochou střechou s dřevěnými vazníky.
Studentka diplomovou práci pravidelně konzultovala v dohodnutých termínech, a to jak
prezenčně (pokud to zdravotní situace umožňovala), tak také v období nouzového stavu
(COVID-19) i distanční formou prostřednictvím MS Teams. Je nutno vyzdvihnout samostatný
přístup při řešení diplomové práce a kreativní využívání distančních prvků při jejím zpracování.

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce

☒
☒
☒
☒

☐

☒

☐
☐
☐

☐
☐
☐

Nevyhovující

Dobré

1. Úroveň zpracování řešeného tématu
2. Přístup autora při zpracování práce
3. Využití odborné literatury a práce s ní

Velmi dobré

Výborné

Hodnocení práce studenta:

☐
☐
☐
☐
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5. Splnění požadavků zadání práce

☒

☐

☐

☐

Celkové hodnocení a závěr:
Vzhledem k celkovému výbornému přístupu studentky při řešení diplomové práce, velmi dobré
úrovni zpracování, přípravy na konzultace, reakcí v rámci konzultací, samostatnosti a pečlivosti
hodnotím diplomovou práci jako výbornou. Doporučuji komisi navrhnout diplomovou práci
studentky k ocenění za výborně zpracovanou diplomovou práci.
Klasifikační stupeň podle ECTS:

Datum:

21. ledna 2021
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Podpis vedoucího práce…………………………………
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