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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Autor diplomové práce: Bc. Alice Bartolčicová 

Oponent diplomové práce: Ing. Jaroslav Pospíšil 

Název diplomové práce: Mateřská škola 

Předložená diplomová práce Alice Bartolčicové řeší komplexní stavební dokumentaci pro 
provedení novostavby samostatně stojící mateřské školy, tedy stavba občanské vybavenosti. 
Stavba se nachází v k.ú. Želetice u Znojma. Stavba je rozdělena do několika funkčních částí. 
První jsou dvě dětská oddělení, každé pro 20 dětí. Dále se objekt dělí na administrativní část 
hospodářskou část se stravovacím provozem s kuchyní a zázemí pro zaměstnance. Součástí 
práce je dále posouzení z hlediska stavební fyziky, požární posouzení. 

Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt, půdorysem připomínající písmeno „L“. 
Jako hlavní nosný systém stavby byl zvolen systém POROTHERM. Stropní konstrukce je 
řešena předpjatými železobetonovými panely. Zastřešení objektu je řešeno pomocí ploché 
jednoplášťové střechy. 

K předložené diplomové práci mám následující otázky: 

C.3 - Koordinační situační výkres 
- Jakým způsobem je řešeno odloučení ropných látek ztékajících ze zpevněných 
pojezdových ploch napojených do retenční nádrže? 

D.1.1.01 – Základy 
- Jakým způsobem bude řešeno odvodnění základů, je uvažováno s drenážním 
systémem? 

D.1.1.03 – Půdorys jednoplášťové střechy 
- Vysvětlete rozpor v zakreslení středové atiky v půdorysu jednoplášťové ploché 
střechy a ve sklopeném řezu kde je již plochá střecha průběžná? 
- Výškové osazení pojistného přepadu je +3,575, výškové osazení střešního vtoku je  
+3,955. Jedná se o chybu v zakreslení? 
- Vysvětlete volbu dvou způsobů revize střechy přes revizní žebřík a střešní výlez na 
střechu? Jak bude řešen výlez na plochou střechu přes střešní výlez? 

D.1.1.10 – Detail B - Základ 
- Vysvětlete pojem: 

• nášlapná vrstva – PLOVOUCÍ VINYLOVÁ PODLAHA 

• parotěsnící vrstva (proč umisťujete parotěsnící vrstvu do skladby 
podlahy na terénu?) 

 



2 

 

K předložené diplomové práci mám následující výhrady: 

D.1.1.01 – Základy 
Nedostatečně okótované základové konstrukce bez značení hran základů s různou 
výškou založení a zakreslení prostupů inženýrských sítí základovými pasy a roznášecí 
betonovou deskou. 

D.1.1.02 – Půdorys 1NP 
- V půdorysu 1NP se nezakresluje nábytek, pouze zařizovací předměty a vestavěný 
nábytek. Dispoziční, funkční a provozní uspořádání je patrné ze studie. 
 
Diplomová práce Alice Bartolčicové svým rozsahem a formou zpracování odpovídá 

požadavkům, které jsou na diplomové práce kladeny. 

 Řazení práce je velmi přehledné a srozumitelné. Grafické zpracování je na dobré 
úrovni. V práci jsou některé chyby v technickém řešení a chyby formálního charakteru, které 
však nemají podstatný vliv na funkci a statiku stavby. Ostatní nedostatky práce jsou spíše 
nepřesnosti v textovém i grafickém projevu. 

 Závěrem lze říci, že student zpracoval diplomový projekt v rozsahu požadavků 
kladených na diplomové práce, a to na dobré úrovni. Výkresy jsou méně podrobné, avšak 
přehledné. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

  

Klasifika ční stupeň ECTS:  B/1,5 

 

V Brně dne 25. ledna 2017 ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


