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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM VINAŘSTVÍ NIKOLSBURG MIKULOV  

Autor práce:  Bc. Valeriia Matějík 

Oponent práce:  Ing. arch. Jiří Vojtěšek 

Popis práce: 

Vinařský dům je navržen jako reprezentativní objekt Vinařství Nikolsburg. Hlavní náplní je 

čtyřhvězdičkový hotel pro 30 osob s restaurací, administrativní část a wellnes pro hosty hotelu. 

Doplňující náplní je čistá výroba vína s návazností na degustační místnost a potřebné technické 

zázemí. Jednoduché hmoty objektu odpovídají charakteru uzemí. Volba použitých materiálu byla 

inspirována vápencovými kopci Pavlovských vrchů. Objekt je řešen jako železobetonový nosný 

skelet doplněný o nosné obvodové zdivo. 

Hodnocení práce: 
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1. Územní vazby a urbanismus ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Architektonický koncept ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Funkční a dispoziční řešení ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Konstrukční a materiálové řešení ☐ ☐ ☒ ☐ 

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

6. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 6.: 

1) Umístění objektu velice dobře reaguje na významné výhledové osy, ale i na svažitost 

pozemku. Návrh počítá se stávající komunikací a točnou na sever od řešeného území. 

V návrhu není ideálně vyřešena zóna pro krátkodobé stání před hlavním vstupem, stejně tak 

jako prostor před vstupem do adjustační/skladové části vinařství. 

2) Hlavní motiv návrhu je dostatečně vysvětlen. Oceněji rozdělení objektu na dvě hlavní hmoty, 

přičemž menší hmota pomyslně zakrývá tu větší (z hlavní přístupové cesty). Měřítko celé 

stavby je tak odpovídající svému okolí. 

3) Návrh funkčně odpovídá zadání. Dispozice je vyřešena bez zásadních komunikačních 

problémů. Mezi rozpory patří nedostatek parkovacích míst na vlastním pozemku. 

4) Navržená konstrukce není řešena na odpovídající úrovni. 
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Oceňuji navržené obložení z vláknocementových desek, které mají vzdáleně připomínat 

pálavské vrchy. 

5) Formální, grafická a jazyková úprava má stadardní úroveň. 

6) Diplomová práce odpovídá, až na výše uvedené komentáře, obsahu zadání.  

Připomínky a dotazy k práci: 

1) Objasněte počet parkovacích míst, nejen pro ubytované, ale i pro hosty restaurace či 

zaměstnance. 

2) Vystvětlete provoz samotného vinařství. 

3) Vysvětlete navržené skladby z hlediska konstrukce a tepelné techniky viz detail C 

 

Diplomová práce v zásadě odpovídá zadání. Architektonický koncept považuji za zdařilý, stejně tak 

jako fungování provozu hotelu. Za méně uspokojivé považuji návrh konstrukce, respektive detailů 

v technické části projektu. Navrhuji klasifikační stupeň C/2. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  10. června 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


