
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Autor diplomové práce: Bc. Vít Hanšpach 

Oponent diplomové práce: Ing. Vendula Blažková 

Název práce: Mateřská školka 

Tématem závěrečné práce byl návrh novostavby mateřské školky. Objekt je navržen ve tvaru 

kříže jako dvoupodlažní nepodsklepená budova s plochou jednoplášťovou střechou„ 

Konstrukce je navržená kombinací zdčného systému doplněného železobetonovými 

sloupy. Svislé konstrukce jsou navrženy z vápenopískových cihel. Vodorovné 

konstrukce jsou navrženy z filigránových stropů doplněných železobetonovými 

deskovými stropy. 

Navržené dispoziční řešení je funkční a účelné pro daný typ využití. Student dobře využil 

zastavěnou plochu objektu a jednotlivé funkční části na sebe vhodně navazují. 

Navržené konstrukční řešení je pro navrhovaný objekt realizovatelné po doplnění případně 

úpravě níže specifikovaných nejasností a nepřesností. 

Grafická úprava práce je až na drobnosti v souladu s platnými ČSN. Předložená 
dokumentace je přehledná. 

Předložená projektová dokumentace vykazuje následující drobné chyby a nejasnosti: 

1) Koordinační situace - Jsou pozice HUP a přípojkové skřínč (chybnč nazvané hlavni el. 

rozvaděč) ve správné pozici ve vztahu k zakresleným sítím? 

2) Do výkresů by bylo vhodné doplnit podrobnější specifikaci venkovních únikových 

schodišť. 

3) Půdorys I .NP - Jakým způsobem je uvažováno s řešením odvčtrání kuchyně (místnost 

104)? Jaký je způsob využití místnosti 106 chladný sklad ajakáje vnitřní návrhová 

teplota v této místnosti? Jakým způsobem je řešen úklid prostoru kuchyně? 

4) Půdorys 2.NP - V místnosti 202 je chybně uvedena výšková kóta na podlaze. Jsou 

vhodně navrženy vstupní dveře z místnosti 202 do místnosti 203? 

5) Střešní konstrukce - Jako odvodňovací prvky jsou navrženy vtoky nebo vpusti? 

6) Řez A-A - Zd1\vodnit návrh výšky zábradlí 1100 mm u vnitřního schodištč. 

7) Detail založení - Objasněte údaj uvedený u rostlého terénu Rdt 200mPA. 

8) Detail světlíku - Oqjasnčte, jak je ukotven přechodový poplastovaný plech mezi střešní 

rovinou a svislou částí. Jakým zpúsobem je provedeno ukončení hydroizolační vrstvy 

v místě napojeni na střešní světlík? 

9) Základy - zvážit vhodnost propojení rohových patek venkovních schodišť s přilehlými 

základovými pásy. 



Uvedené připomínky jsou pouze formálního charakteru a vzhledem k velkému rozsahu 
práce se dají označit za minimální. 
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