
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Autor diplomové práce: Bc. Martin Mad ěránek 

Oponent diplomové práce: Ing. Vladislav Donaťák 

 
Diplomant Martin Maděránek  vypracoval diplomovou práci na téma „Obecní úřad se 
základní školou“.  Jedná se o diplomovou práci ve formě projektové dokumentace 
obsahující všechny předepsané části. 
Celá práce je zpracovaná počítačově s využitím vhodného software pro konkrétní části 
projektu.  

K práci mám následující připomínky a dotazy: 

Průvodní zpráva  – Kanalizace je jednotná, ne jednodílná.(str. 4) 
                    
V.č. C 1.02 – Pro tuto stavbu již existují nějaké stávající přípojky? 
                   - Označení splaškové kanalizace v legendě neodpovídá zakreslení ve výkresu. 
                   - V legendě sítí by mělo být i označení jednotné kanalizace. 

V.č. C 2.01 – Chybně označen beton C 12/15. Ve výkresu je takto označena i ŽB  
                      deska C 20/25 a obvodové zdivo Diton. 
                    - Doporučuji navrhnout pod žb základové kce štěrkopískový podsyp. Nebo  
                      je nutno počítat s tím, že část betonu ve styku se zeminou bude  
                      znehodnocena - zahlíněna. 

V.č. C 2.03 – Není patrný rozměr dveří do soc. zařízení pro invalidy. 
                   - V m.č. 1.07a doporučuji obložit stěnu za přebalovacím pultem. 

V.č. C.2.05 – Vysvětlit posunutí dveří mezi m.č. 3.04-3.09 k rohu podesty. 

V.č. C.2.13 – Všechny materiály vyznačené ve výkresu je nutné popsat v legendě  
                      materiálů (i materiál pod venkovním schodištěm) 

V.č. C.2.15 – Je nutno tepelně izolovat bok ŽB desky, když sama fasáda bude zateplena? 
                   - Jak bude chráněn povrch tepelné izolace v podlaze před vstupem? 
                   - V legendě materiálů nejsou všechny materiály použité ve výkresu. 
                   - Není dořešeno podloží venkovního schodiště 
                   - Vnitřní schodiště nenavazuje na zbytečně masivní základ. 

 
Vzhledem k zadanému tématu a následnému zpracování zadané problematiky a s ohledem 
na výše uvedené připomínky  k předložené práci hodnotím diplomovou práci  

Klasifikační stupeň ECTS: C/2,0 
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