
I
I

I
I
I

POSUDEK oPoNENTA DIPLoMovÉ PRÁCE

Autor diplomové práce: Bc. Lenka Burianová

oponent diplomové práce: Ing. Kateřina Jendryščíková

Diplomantka zpracovala diplomovou práci na téma,,Mateřská školka... Práce obsahuje

prvotní studie, rea|izační dokumentaci včetně textových příloh, zprávu požární bezpečnosti a

tepelně technické posudky.

otázky a připomínky k diplomové práci:

Situace

1) Jsou k vy'tyčení stavby dostačující 2boďy?
2) Chybí kótování přípojek inŽenýrských sítí.
3) Jakje řešeno parkování pro rodiče?

Půdorys 1NP
4) Je dostačující spád IoÁ u okapového chodníku?
5) Jak se řeší dilatace komínu?
6) Jak je řešeno odvětrání skladu brambor?
7) Jaké zaŤízeni bude v místnosti kotelna? Není tato místnost příliš velká? Je nutné

spádovat celou tuto plochu? Ma|ý komín na tak velkou kotelnu. od kolika kW se týo
místnosti pojmenovávaj í j ako kotelna?

8) Jak je řešeno odvětrání skladu obalů?

Půdorys 2NP
9) Prádelna2I1 - chybí zaÍizovací předměty
10) Výdej jídla - chybí umyvadlo, jaké jídlo se zde bude vydávat? Jak bude zajištěna

doprava jídla?
1l)Jakým způsobem budou osazeny dveře 800 mm do otvoru 900 mm v nosném zďivu

místnost chodba 213.

ZákLad:t

12)Jaká je vzdálenost drenážního potrubí od základu?
13)Prostupy jsou v jakých hloubkách?

Výkres střechy

14)Je správně řešeno spádování střechy v jihozápaďní části mezi dvěma střešními vtoky
VT2 (ve výkresu naznač,eno mnou otazníkem)

Stropní konstrukce nad lNP
15)Špatná výšková kóta na sklopeném řezu u schodiště (-0,150).

Řez A-A
16)Co si představíme pod pojmem původní zemina? Na základě jakých vstupních údajů

by|anavržena drenáž?

Detail u základu
17)Minimá|nívýažení hydroizolace proti odstřikující vodě je 300 mm nad terénem.

Detail parapetu a nadpraŽí

18) Jaká norma uvádí spád venkovního parapetu?



Diplomovou prací studentka dokáza|a, že zvláďIa z'ákladní

projektování i přípravu stavby v širším měřítku.
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