
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Autor diplomové práce: Bc. Pavel Peřina 

Oponent diplomové práce: Ing. Lenka Mizerová, Ph.D. 

Student zpracoval diplomovou práci na téma „Mateřská škola Peřinka“. Práce obsahuje 

prvotní studie, projekt realizační dokumentace včetně textových příloh a specializací.  

1) Koordinační situace – Jakým způsobem bude vytyčen objekt?  

2) Výkres základů –  chválím výkres osazení do terénu. Z jakého důvodu je kari síť u 

spodního okraje podkladní betonové mazaniny? Neuvažoval student o jiném způsobu 

řešení základových pasů u obvodového zdiva, kde mi nevznikal mimostředný tlak 

(bednící tvarovky)? Je nutné dělat výkop až do úrovně základové spáry (řez B1-B1). Je 

správně navrženo řešení drenáže – technické provedení. Pouhé obalení drenážního 

potrubí geotextílií je nepřípustné. Chybí PT, UT.  

3) Půdorys 1NP – technická místnost – zdůvodnit její velikost (cca 58 m2), místnost 113 – 

z jakého důvodu je zde použit pórobeton, jak je zajištěna stabilita této příčky? Jak je 

zajištěný přístup do šachet sloupů – předpoklad čistících kusů kanalizace. Dveře 1900 / 

2200 – které křídlo je hlavní, které vedlejší, nejsou křídla příliš široká? Je zde řešeno 

nějaké stínění? Pilíř mezi místností 102, 103 délky 550 mm – jak bude vyvázaný? 

Legenda materiálů – nejsou uvedeny rozměry zdiva. 

4) Půdorys 2NP – vysvětlete osazení Vámi zakreslených zárubní (o jakou zárubeň se 

jedná) např. dveře mezi místností 201, 219 atd. v návaznosti na postup výstavby HSV, 

PSV. Vysvětlete větrání jednotlivých místností (hygienické místnosti, digestoře, 

místností bez oken – jak pro 1NP, 2NP). Budou v nějakých místnostech navrženy 

podhledy? Z jakých výkresů je patrné, kde se podhledy nachází a jaká je jejich 

specifika? Jak je řešen přístup do podhledů? 

5) Detail č.1 – v soklové části (v místě hydroizolace) se nesmí kotvit! Proč je 

hydroizolace až k základové spáře? ETICS – nedodržený technologický předpis – při 

lepení obkladu musí být dvě armovací tkaniny! 

6) Detail č. 3 – fólie mPVC musí být odolná proti prorůstání kořínků – není uvedeno! 

Popište způsob provádění oplechování atiky – způsob kotvení (vzdálenosti), řešení 

napojení jednotlivých částí oplechování atd. 

7) Detail č. 4 – jak byly navrženy přívod a odvod vzduchu u provětrávané části.  

8) Výpis skladeb konstrukcí – skladba F5 – popište přesný postup lepení koberce přes 

lepící tmel tl. 2 mm (opravdu taková tloušťka tmele). Je zaručena rovinnost roznášecí 

vrstvy v podobě betonové mazaniny při provádění v celé ploše místnosti a to při 

pokládce koberce?  Akustická izolace tl. 60 mm – je správně navržena tloušťka? Jaká 

je dynamická tuhost daného izolantu?  

 

 

 

 



 

Projektová dokumentace je dobře zpracována. Výkresová část je přehledná, čitelná. 

Diplomovou prací student dokázal, že zvládl problematiku návrhu, projektování i přípravy 

stavby v širším měřítku. Práce je kvalitně provedena, výše popsané nedostatky jsou z 

především z nedostatku praxe v oboru a jsou diskutabilní. 
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