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Posudek oponenta bakalářské práce
Název práce:

VINAŘSTVÍ SEKT JAN PETRÁK

Autor práce:
Oponent práce:

David Boháč
Ing. Jan Helis

Popis práce:
Bakalářská práce Davida Boháče řeší návrh novostavby vinařství v obci Kobylí na Moravě na
zadané parcele. Hlavní objekt je třípodlažní s částečně zapuštěným suterénem. Druhý objekt je
jednopodlažní hala, která není v práci podrobně řešena. V hlavním objektu se v suterénu
nachází výrobna sektu. V 1. NP je vinárna, showroom a zázemí. Ve 2.NP je 6 pokojů pro
ubytované hosty. Objekt je založen na základových pasech. Nosné části objektu jsou ze
železobetonu. Objekt je zateplen minerální vatou s provětrávanou fasádou a je zastřešen
sedlovou střechou s dřevěným krovem. Jako architektonický detail byl zpracován detail
opláštění výtahové šachty.

Velmi dobré

Dobré

Nevyhovující

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

Výborné

Hodnocení práce:
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Připomínky a dotazy k práci:
1) Jakým způsobem bude nakládáno s dešťovou vodou? Je uvažováno s bezpečnostním
přepadem?
2) Kam bude vynesena nosná stěna mezi místnostmi 204 a 207?
3) Je z hygienického hlediska možné v potravinářském provozu navrhnout WC pro
zaměstnance jako společné pro muže a ženy?
4) Kde uvažujete přívod/výfuk vzduchu z VZT jednotky?
5) Objasněte funkci asfaltového pásu ve skladbě podlah v 1.NP a 2.NP (S2, S3, S4).
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Závěr:
Posuzovaný projekt je zpracován na dobré úrovni a splňuje všechny požadavky na
vysokoškolskou práci. Je škoda, že není alespoň koncepčně zpracován druhý objekt na řešeném
pozemku. Výše zmíněné připomínky nejsou zásadního charakteru a práci doporučuji
k obhajobě.
Klasifikační stupeň podle ECTS:

Datum:

5. května 2021
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Podpis oponenta práce…………………………………
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