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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Vinařství Prokeš Velké Němčice 

Autor práce:  Lenka Veselá 

Oponent práce: Prof. Ing. arch. Jiří Myslín, CSc. 

Popis práce: 

Bakalářská práce řeší novostavbu vinařství Prokeš ve Velkých Němčicích, jejíž náplní je výroba 

vína, vinotéka, ubytování hostů, degustace a byt vinaře.  

Novostavba sestává ze dvou na sebe navazujících objektů, S01 a S02. 

Stavební objekt S01 se celkově skládá ze tří prvků (kvádrů), které obklopují vnitřní nádvoří. 

Stavební objekt S02 je částečně zapuštěn do terénu, obsahuje výrobu vína a byt vinaře v 1.NP. 

Konstrukčně je stavba řešena stěnovým nosným systémem se stěnami z pórobetonových 

tvarovek, stropní konstrukce ze železobetonové desky, střešní konstrukce jsou kombinací 

sedlových a rovné střechy. 

Pro vytápění objektu je uvažován alternativní zdroj energie pro vytápění. 

Práce obsahuje všechny potřebné náležitosti dle zadání. 

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: 

Připomínky a dotazy k práci: 

1) V průvodní a technické zprávě nelze uvádět, že některé údaje nejsou předmětem řešení. 

Dokumentace pro provedení stavby vyžaduje údaje o únosnosti základové půdy (dimenzování 

záchodů), zajištění mechanické odolnosti a stabilitě konstrukcí, požární bezpečnosti, zajištění 

hygienického zařízení (WC, šatny) pro pracovníky na stavbě a jiné údaje dle vyhlášky č. 499 Sb. 

2) Zdůvodněte nutnost Vámi uzavřených základů ze železobetonu. 
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3) Zdůvodněte nutnost řešení základových pásů i u vnitřních zdí, mimo zónu podmrzání 

ve stejné hloubce jako u obvodových zdí (výšková úroveň - 3,550 1,050) 

4) Vysvětlete, proč navrhujete šatnu a WC pro zaměstnance v nejzazší části objektu, s přístupem 

z ležáckého sklepu. 

5) Vysvětlete, v jakých místnostech zajistíte administrativu (vedení evidence, účtování, uložení 

písemností, kontakt se zákazníky aj.). 

6) Vysvětlete, jak vyřešíte odpady a WC a koupelnu nad železobetonovou stropní deskou. 

Ve výkresu konstrukcí stropu nejsou vyznačeny postupy. 

7) Jak zajistíte větrání hyg. zařízení, ve výkresech ani písemnostech o tom není zmínka. Chybí 

umístění ventilátorů a prostupy stropem. 

8) Vysvětlete, k jakému účelu slouží půdní prostor objektu nad vinotékou, hyg. zařízením a části 

degustace a jak do tohoto půdního prostoru zajistíte přístup. 

9) V koordinačním výkresu 1:200 chybí půdorysné a výškové kóty objektu. 

10) Vysvětlete, jak provedete přístup na střechu z Vámi navržených dveří z obývacího pokoje 

vinaře, když úroveň podlahy pokoje je +1,850 a úroveň střechy přede dveřmi je +2,300, výškový 

rozdíl je 550 mm. 

11) U Vámi navrženého velkého bytu vinaře (obytná plocha bytu 115m²) chybí lepší vykreslení 

vybavení koupelny - sprcha, dořešení kuchyně, jídelny. 

12) Detail 1 - výkres C-24- vysvětlete, jak zajistíte kotvení krokve k pozednici. 

13) V průvodní zprávě je uvedeno, že objekt bude vytápěn alternativním zdrojem energie - 

popište tento zdroj a uveďte, kde bude umístěno příslušné vybavení pro elektrické vytápění. 

Závěr: 

Práce má celkově příznivou úroveň, obsahuje však řadu nedostatků, které snižují její hodnocení. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  8. března 2019               Podpis oponenta práce………………………………… 


