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Název práce:  Autosalon s autoservisem 
 
Autor práce:  Bc. Petra Vorlí čková 
Oponent práce:  Ing. et Ing. Jakub Dohnal 
 
Popis práce:  
Práce se zabývá návrhem autosalonu a autoservisu v Řečkovicích. Objekt je rozdělen na dva 
stavební objekty. 
 
Hodnocení práce studenta: 

     

1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

 
Připomínky a dotazy k práci: 
Předloženou práci lze z hlediska struktury, návazností, přehlednosti a úplnosti jednotlivých částí 
považovat za velmi dobře zpracovanou. Řešení objektu je po technické stránce provedeno na 
vynikající úrovni. Úroveň výkresové dokumentace je z hlediska grafického i technického provedení 
precizní. Zpracování po formální stránce je vyhovující.  
Práce obsahuje vzhledem ke své propracovanosti a rozsahu několik drobných nedostatků. V 1.S 
v části servisu chybí v úklidové místnosti 1S9 výlevka. Toalety jsou zakresleny dále od zdí, ale 
postrádám zakreslení předstěny, zřejmě se jedná o vypnutou vrstvu. V pohledech chybí zakreslení 
otevírání vrat. 
K práci několik drobných doporučení. V situacích bych volil více barev pro lepší přehlednost sítí. 
V detailu atiky by bylo vhodnější v místě vrstvení TI použít místo rohového profilu profil 
s okapničkou. 
 
Dále k práci mám několik doplňujících otázek: 

1) Jak budete nakládat z dešťovou vodou? 
2) Neuvažovala jste s tím v zimním období vytápět sjezd do garáží? 
3) Popište důvody použití bílé vany? 



 
 

 

  2/2 

 
 

4) Jak je řešeno větrání WC? 
5) Proč jste zvolila systém viditelných talířových hmoždinek a ne např. hmoždinky skryté pod 

zátkou? 
6) Je možné, aby se hrana výstupního stupně protínala v jednom bodě s hranou nástupního 

ramene? Poukazuji na schodiště v autosalonu v místnosti 101. 
 
Závěr: 
Práci až na některé výše uvedené nedostatky hodnotím jako velice kvalitně zpracovanou. 
Doporučuji diplomovou práci k obhajobě a hodnotím ji: 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A/1 
 

 
 
Datum: 17.1.2019  Podpis oponenta práce ….……………………….. 
 


