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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: VINAŘSTVÍ MARCINČÁK NOVOSEDLY 

Autor práce:  TOMÁŠ ZÁLEŠÁK 
Oponent práce: ING. VLADIMÍR HUDEČEK 

Popis práce: 

Oponentský posudek byl vypracován na bakalářskou práci na téma „Vinařství Marcinčák 
Novosedly“. Předmětem práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 
vinařství. Objekt je určený pro zpracování vína, společenské účely a ubytování. Byl navržen na 
základě požadavků investora a ateliérové tvorby. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, částečně 
zapuštěný do terénu. Zastřešení je navrženo jako plochá vegetační střecha.  

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. Konstrukční detail 1 – Jak bude založena první vrstva zdiva? Jak bude provedeno napojení 
hydroizolace na atiku? Je dostatečná velikost náběhového klínu? 
2. Výkres tvaru stropní konstrukce nad 1.NP – Jak budou řešeny prostupy stropní konstrukcí pro 
ZTI? 
3. Zjednodušené tepelně technické posouzení / skladba obvodové stěny v 1.S – uvažujeme ve 
výpočtu tepelný odpor provětrávané mezery? 
 4.  Obvodová stěna suterénu ve styku se zeminou – Jak bude řešena tepelná izolace stěny? 
Bude konstrukce splňovat požadavky na součinitel prostupu tepla pro daný prostor? 

 



 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

2 / 2 

 

Závěr: 

Předložená práce svým rozsahem odpovídá zadání a požadavkům na bakalářskou práci. 
Architektonické řešení je spíše průměrné, ale kvalita zpracování je na velmi dobré úrovni.  
Tuto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji následovně: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  3. května 2021               Podpis oponenta práce………………………………… 


