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POSUDEK OPONENTA VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ 
PRÁCE 

 
Student:     Bc. Jitka Pospíšilová            
Oponent:    Ing. Petr Blažek      
 
Předmět diplomové práce: 
 
Úkolem studentky bylo zpracování diplomové práce na téma novostavba mateřské školy v Netíně. 
Dokumentace měla být zpracována v rozsahu pro provedení stavby. Práce obsahuje přípravné a studijní 
práce, projektovou dokumentaci včetně textových částí, tepelně-technické posouzení, požárně 
bezpečnostní řešení stavby a součástí zadání bylo zpracování seminární práce na téma prostorová 
akustika a dále pak specializace betonové konstrukce a TZB – vytápění. 
 
Popis objektu: 
 
Jedná se o novostavbu mateřské školy. Objekt je samostatně stojící dvoupodlažní, nepodsklepený 
s plochou a pultovou střechou. Pozemek se nachází v obci Netín. Projektovaná kapacita MŠ jsou dvě 
oddělení, každé po 20 dětech. Objekt je řešen bezbariérově dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů. 
Jedná se o objekt navržený v systému KM BETA z vápenopískových cihel s kontaktním zateplovacím 
systémem. Objekt je zastřešen z části plochou a pultovou střechou. 
 
Základní zhodnocení práce: 
 
Studentka řešila širokou škálu dílčích problémů projektového řešení a komplikovaných skutečností. 
Snažila se do své práce zahrnout všechny požadavky dle současných nároků pro stavbu objektů 
mateřských škol. 
Výkresovou část lze hodnotit jako úplnou včetně detailů. Řešení projektu je na většině výkresů výstižné. 
Projektová dokumentace je vypracována na výborné úrovni. Z hlediska rozpracovanosti jednotlivých 
detailů by byla možnost ještě zvýšit preciznost provedení – např. zpřehlednit kótování a vyvarovat se 
překrýváním kót se šrafami a texty. Bylo by vhodné popisovat označení místností dle normy - doplnit 
název místnosti, pouze v menších místnostech ponechat jen číselné označení.  
Z hlediska stavebně-technického řešení byly nalezeny drobné nedostatky, na které žádám studentku 
o zdůvodnění či návrh řešení v rámci otázek oponenta.  
Z hlediska komplexnosti projektu by bylo vhodné doplnění dalších specializací, například statiku 
konstrukcí, geologické průzkumy, atp., což však nebylo předmětem zadání diplomové práce. Rozsahově 
předložená diplomová práce splňuje své zadání. 
 
Chyby v jednotlivých částech: 
 
Situační výkres - Situační výkres širších vztahů  
Dle zadání diplomové práce v rozsahu pro dokumentaci pro provedení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. 
a 62/2013 Sb. má obsahovat navíc - napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, stávající a 
navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma (zda jsou). Toto zde chybí. 
 
Situační výkres – Celkový situační výkres 
Zcela chybí!!! 
 
Situační výkres - Koordinační situační výkres  
Chybí zakreslení kót vzdálenosti od stávajících staveb, vzdálenosti přípojek, délky vedení, nejsou zde 
zakreslena stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, chybí zde odstupové vzdálenosti 
včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární 
techniku a zdroje požární vody.  
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Chyby obecně k výkresům situací:  
Lépe okótovat situační výkresy, zejména délky a trasy přípojek a rozvodů. Za vhodno je popsat majitele 
jednotlivých sousedních parcel. Řešení osvětlení. Jedná se o dokumentaci pro provedení stavby, proto 
by bylo vhodné napsat dimenze přípojek inženýrských. 
 
Půdorys 1NP: 
Sloupy je lépe kótovat na osu. Schodiště není zakresleno dle ČSN. Pokud je schodiště umístěno 
v prostoru a není podezděno (je tam volný prostor) měl by být vymezen prostor pro nevidomé (schodiště 

vybíhající do prostoru musí mít buď pevnou zábranu či sokl výšky nejméně 300 mm nebo ve výši 100 až 

250 mm pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm 

nad pochozí plochou pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení. Pevná zábrana nebo 

zarážka musí být umístěna tak, aby bylo zabráněno možnosti vstupu zrakově postižených osob do 

průmětu prostoru s nižší výškou než 2200 mm v exteriéru a 2100 mm v interiéru.) Madlo má být 
protaženo o 150 mm před schodiště. Šířky ramene chybí (asi jsou stejné, ale je lépe je prokótovat). Chybí 
řez u nástupních a výstupních stupňů v případě monolitního schodiště. Chybí zakreslení baterií 
zařizovacích předmětů, označení místností není dle platné zakreslovací normy (kde je místo, nechat i 
název místnosti). Chybí čistící zóna u hlavního vstupu. 
 
Půdorys 2NP: 
Chybí číslování schodišťových stupňů, chybí zakreslení baterií zařizovacích předmětů, chybí řez 
u nástupních a výstupních stupňů v případě monolitního schodiště. 
 
Půdorys ploché střechy: 
Místy není kóta vztažena k žádné konstrukci (drobnost). Chybí zakótování jednotlivých střešních rovin. 
Není zakresleno větrací potrubí kanalizace. 
 
Pohledy na objekt: 
Chybí popis upraveného terénu (doporučuji u výškových kót napsat i ke které konstrukci se vztahují 
např. atika, strop, střecha…).  
 
Řezy a skladby konstrukcí: 
Chybí označení průběhu původního terénu. Doplnit značku UT k výškové kótě, že se jedná o rovinu 
upraveného terénu. Skladby se píší zpravidla shora dolů a zleva doprava. Osobně bych volil jako 
kročejovou izolaci spíše desky z minerálních vláken. Chybí popis věnců. 
 
Výkres základy: 
Chybí kóty horních hran základových konstrukcí (půdorys). Nejsou zde zakresleny výškové body terénu 
v rozích stavby. 
 
Otázky oponenta:  
 

1) U plochých střech je vhodno volit únosnost vrstev tepelné izolace v jakém pořadí? S větší 
únosností se používá kam, jako horní či spodní vrstva? A Proč? 

2) Jakým způsobem bude provedeno uchycení parozábrany v místech dilatace? (detail 2) 
3) Jak bude provedena parotěsnící vrstva u vstupních dveří? Případně jak se to řeší? 
4) Jaký je důvod střešního vtoku kotveného na konstrukci stropu, která je v rovině?  
5) Je ve výpisu řemeslných výrobků správně nakresleno schéma otevírání okenních křídel? 

Měl by se kreslit vnitřní pohled. Jak se pozná rozdíl? 
6) Je zajištěno dostatečné provětrání prostoru nad 2NP? 
7) Je potřeba zajistit stabilitu vápenopískových příček v zakládací rovině? Je pod ní nutné 

provést základ? Případně jaké jiné opatření se používá? 
8) Proč ve výpočtech tepelně technického posouzení neuvažujete s korekcí tepelných vazeb? 

Diplomová práce je zpracována na výborné úrovni s drobnými nedostatky stran grafického 
zpracování práce a technických řešení jednotlivých detailů či neznalostí podrobnějšího řešení, 
kterou si vysvětluji absencí zkušeností z praxe. 
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Z tohoto důvodu hodnotím závěrečnou práci klasifikačním stupněm: 
 
 
 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1    
 

 
 
 

V Brně dne  22.1.2016         
Podpis 
 
 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 
Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 

 


