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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Rodinné vinařství Válka 

Autor práce: Mark Radchenko 

Oponent práce: prof. Ing. arch. Jiří Myslín, CSc. 

Popis práce: 

Náplní práce je řešení penzionu a objektu s restaurací a prostorami pro degustaci vína 
v rodinném Vinařství Válka. 
Objekt restaurace je dvoupodlažní, penzion jednopodlažní se třemi pokoji pro hosty. 
Řešené objekty mají stěnový systém z keramických tvarovek, strop restaurace je z Porothermu, 
střechy jsou sedlové. 
Obvodové stěny jsou zatepleny tepelnou izolací EPS o tl. 100 a 140 mm. 
Schodiště v restauraci je dřevěné. Výplně okenních a dveřních otvorů jsou z hliníkových profilů 
s izolačním dvojsklem. 
Práce obsahuje všechny náležitosti dle zadání. 

Hodnocení práce: 
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1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

3. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☐ ☐ ☒ 

4. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

6. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. V průvodní a technické zprávě je nutné uvést alespoň základní dostupné údaje o základové 
půdě pro dimenzování základů, volbě izolací atd. 

2. V technické zprávě chybí údaje o způsobu vytápění – temperování objektů v chladném 
období. Chybí údaje o ochraně vstupních prostorů, dveří proti nepřízni počasí včetně 
zakreslení ve výkresech a řezech. 

3. Zvolené grafické vyjádření ploch řešených objektů, zpevněných ploch, komunikací 
a zatravnění snižuje celkovou přehlednost koordinační situace. V koordinační situaci chybí 
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půdorysné kótování objektů, zřetelné označení objektů řešených v bakalářské práci a jejich 
popis. Výškové označení řešených objektů a navazujících ploch v kombinaci se 
souřadnicovým systémem JTSK a reálnými výškami objektů je nepřehledné. 

4. Dispoziční a konstrukční řešení objektu restaurace a degustace je provozně nevhodné. 
a) Vstup do restaurace bez zádveří na podestu dřevěného schodiště o šířce 1300 mm, 

neumožňuje vhodný přístup tělesně postiženým (vozíčkářům), nevyhovuje ani požární 
bezpečnosti. Z podesty schodiště není bezpečný přístup na vyznačenou zvedací plošinu 
– viz řez B-B, a to s ohledem na konstrukci stropu nad 1.NP. Vysvětlete Váš záměr, typ, 
pohyb a připevnění zvedací plošiny. 

b) Vysvětlete, jak zajistíte provoz restaurace a degustační místnosti, když v řešených 
prostorách není žádné zařízení ani místo pro přípravu nápojů, drobného občerstvení 
(dřez, lednička a další potřebné vybavení). 

c) Jak bude řešena provozní návaznost sklepů, restaurace a degustace včetně jejich 
rozdílného mikroklima při navrhovaném prostorovém propojení. 

d) Prokažte, že restaurace bude mít potřebné osvětlení denním světlem a účinné větrání. 
e) Prokažte vhodný užitný a manipulační prostor místnosti pro hosty při zakreslení zvedací 

plošiny v 1.NP a 2.NP. 
5. Dispoziční řešení penzionu není příznivé: 

a) Velikost hygienického zařízení 2,6m² je v rozporu s vyhláškou 268/2009 Sb., velikost musí 
být 4,0 m². 

b) Do pobytového pokoje se vstupuje přímo z venku bez zádveří a krytí dveří proti nepřízni 
počasí. U půdorysu penzionu chybí kóty PT, UT a kóty úrovně terénu u vstupu. 

c) Výškové úrovně místnosti penzionu 101 a 105  +-0,000 jsou oproti kótám na pohledech 
rozdílné. 

d) Objasněte, proč jsou štítové stěny zatepleny, když na ně navazují další objekty. 
e) Prokažte, že připevnění pozednice 140/160 závitovou tyčí do zdiva Porotherm bude 

bezpečné pro uložení krovu - viz konstrukční detail č. 1. 
6. Vysvětlete, jak bude pro hygienické zařízení a pokoje penzionu zajištěno vytápění a větrání. 
7. Zdůvodněte u základů – výkres C-04 a na konstrukčním detailu č. 3, výkres C-20 - nutnost 

použití zemní izolace pod základovou desku a dále malou výšku základových pásů 
(vytlačování zeminy). Rovněž objasněte důvod oddělení základové desky od základového 
pásu vloženou izolací. 

8. V řezu A-A´a B-B´chybí zábradlí v 2. NP proti pádu na schodiště. 
9. Ve výkresu skladby stropu C-08 jsou nesprávně kótovány osy stropních nosníků POT. 
10. Vysvětlete nelogické vedení řezu A-A´(výkres C-10) schodištěm a současně i hygienickým 

zařízením (příčka nad schodištěm). 
11. V půdorysu 1.NP nejsou vykresleny sloupky pod podestou schodiště dtto v návrhu 

schodiště – výkres P-01. 
12. Vysvětlete konstrukční spojení hambálku s krokví a prostorové ztužení – zavětrování krovu 

(výkres C-09). 
13. Prokažte, že strop Porotherm vynese bez přídavného ztužení příčku v 2.NP (degustační 

prostor) o tl. 150 mm a výšce 3600 mm. 
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Závěr: 

Předložená bakalářská práce má v dispozičním, konstrukčním a provozním řešení nízkou 
úroveň se značným počtem závad, přesto ji doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  E / 3 

Datum:  1. dubna 2019               Podpis oponenta práce………………………………… 


