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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM VINAŘSTVÍ NIKOLSBURG MIKULOV  

Autor práce:  Bc. Lucie Šiprová 

Oponent práce:  Ing. arch. Jiří Vojtěšek 

Popis práce: 

Budova vinařského hotelu pro vinařství Nikolsburg v Mikulově je navržena tak, aby umožňovala 

různorodé výhledy do okolí. Hlavní náplní je čtyřhvězdičkový hotel pro 30 osob s restaurací a menší 

wellnes pro hosty hotelu v posledním podlaží budovy. Doplňující náplní je čistá výroba vína 

s návazností na degustační místnost a potřebné technické zázemí. Základní koncept vznikl na 

základě svažitosti terénu. Dále je koncept přizpůsopený vzhledem k výhledovým osám a orientaci 

ke světovým stranám. Objekt je řešen jako železobetonový nosný skelet doplněný o ztužující 

a výplňové zdivo. Na fasádu je použito vertikální opálené dřevo, které má připomínat přírodní ráz. 

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 reaguje na významné výhledové osy, ale i svažitost pozemku. Návrh počítá 

s rozšířením komunikace a točnou na sever od řešeného území. Oceňuji samostatnou 

důkladnou analytickou část výhod či nevýhod řešeného území či širšího okolí. 

2) Hlavní motiv návrhu či přístup k práci není důkladně vysvětlen. Složitá forma přináší 

zbytečnou hmotovou roztříštěnost, konstrukční problémy či finanční zatížení investora. 

Víceúrovňové pobytové terasy, které považuji za hlavní ideu, nejsou dostatečně zastíněny, 

což bude v letních měsících velký problém.   

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

problémů. Oceňuji dostatečný venkovní prostor před vstupem do adjustační/skladové části 
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vinařství. V návrhu není řešená zóna pro krátkodobé stání před hlavním vstupem. Mezi další  

drobné rozpory patří nepřístupná terasa v 2.NP či průchozí salónek. Dále dispozice pokojů 

není optimální (malá vstupní chodba, velké skříně, samostatná sprcha).  

4) Navržená konstrukce odpovídá charakteru stavby, stejně tak jako použité materiály. 

5) Formální, grafická a jazyková úprava má přijatelnou úroveň a odpovídá stadardům. 

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

Připomínky a dotazy k práci: 

1) Vysvětlete hlavní motivy návrhu. 

2) Vystvětlete fungování prostoru před hlavním vstupem. 

3) Navrhněte možnosti zastítění teras. 

4) Vysvětlete funkčnost průchozího salónku. 

5) Objasněte grafické značení řezu C – řez fasádou 1:50 na straně 16. 

 

Diplomová práce v zásadě odpovídá zadání. Autorka práce odvedla dobrou analytickou přípravu. 

Návrh funkčně odpovídá zadání, nicméně s menšími dispozičními rozpory. Navrhuji klasifikační 

stupeň C/2. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

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


