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Oponentský posudek byl vypracován na diplomovou práci na téma „Mate řská škola 
v Hradci Králové“, kterou vypracovala studentka prezenčního studia Kamila Hovorková 
ve školním roce 2014/2015.  

Dokumentace odpovídá zadání a rozsahem požadavkům na diplomovou práci. 

K jednotlivým výkresům diplomové práce mám následující připomínky: 

Výkres C.3 – Situace koordinační 

• jakým způsobem je řešena retence dešťových vod na pozemku? 

Výkres D.1.1.2 – Základy 

• chybně provedeno napojení základových pasů pod vnitřními a vnějšími stěnami (dojde 
k přitěžování obvodových základových pasů) 

• orientační návrh základů nesouhlasí s výkresem základů (různé základové půdy) 

Výkres D.1.1.3 – Půdorys 1.NP 

• místnost 108 není dispozičně vhodně řešena (hluboká dispozice) z hlediska požadavků 
na denní osvětlení školských zařízení dle ČSN 73 0580-3 

• z jakých podkladů jste vycházela při stanovení velikosti místnosti 108 (herna s lehárnou)? 
Jsou splněny minimální podlahové požadavky na 1 dítě? 

• jakým způsobem je řešena likvidace odpadu z kuchyně? 

• jakým způsobem je řešena ochrana proti přehřívání místností v letním období (především 
místnost 108)? 

Výkres D.1.1.4 – Půdorys 2.NP 

• v dispozici jsou věnovány velké plochy zázemí objektu (sklady, kanceláře apod.) na úkor 
prostoru pro děti 

• je vhodné řešit polovinu školky jako bariérovou (2NP)? 

Výkres D.1.1.6 – Příčný řez B-B´ 

• ŽB pozední věnec je v oblasti nad mezipodestou přerušen otvorovou výplní  

Výkres D.1.1.9 – Plochá střecha nad 2.NP 

• jakým způsobem provedete zajištění stability střešního pláště  S1 a S2 v průběhu 
výstavby (před položením zelené extenzivní střechy)? 

Výkres D.1.1.16 – Detail okna 

• jakým způsobem je vynesen rám otvorové výplně v oblasti parapetu? 



Závěrem lze konstatovat, že se diplomantka zhostila daného úkolu, s výjimkou uvedených 
nedostatků, uspokojivě. 

Část z výše 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. Ve výkresech jsou drobné rozpory s normou ČSN 01 3420:2004 Výkresy 
pozemních staveb - kreslení výkresů stavebních částí. 

Doporučuji tedy diplomovou práci k obhajobě a celkově ji hodnotím: 
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