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Pro NSP (MIMO ARS) 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Vinařství ŠakWine 

Autor práce: Bc. Michal Franco 

Oponent práce: Ing. Roman Krupica 

Popis práce: 

Cílem diplomové práce na téma vinařství bylo nejprve navrhnout vhodný objekt dispozičně i 

konstrukčně a zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Objekt je navržen jak pro 

zpracování a výrobu vína v rámci suterénního podlaží, tak pro užívání veřejností - v nadzemním 

podlaží se nachází degustační místnost, prodejna a konferenční sál. Dále student řešil oblast týkající 

se techniky vnitřního prostředí budovy, konkrétně osvětlení, hospodaření s vodou, nucené větrání, 

chlazení, návrh zdroje tepla, vybavení technické místnosti a vypracoval schéma řízení energetického 

a ekologického systému v budově. Ve volitelné části DP se student věnoval modelování vnitřního 

prostředí v prostoru degustační místnosti pomocí softwaru Design Builder. 

Hodnocení práce: 
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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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

1) Odborná úroveň je velmi dobrá. Ve stavební části projektu jsem shledal drobné nedostatky, 

např. není konstrukčně dořešena venkovní terasa, situace není dostatečně podrobná a dle 

mého názoru je navrženo příliš zpevněných ploch, vizualizace nezohledňuje zasazení objektu 

do terénu, návrhy z oblasti TZB by bylo vhodné více zakomponovat do stavebních výkresů 

(např. chybí prostupy VZT ve výkrese střechy a prostupy fasádou v rámci 1S), pro chlazení 

bych použil přednostně stropní jednotky do navrhovaného podhledu než podstropní variantu, 

podlahové vytápění není uvedeno u skladeb podlah. 

4) V práci lze nalézt některé překlepy a nepřesnosti v textové části i co se týká zakreslování 

(např. chyby u zakreslení některých oken a dveří, nevhodné nebo špatné výškové kóty 
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v půdorysu střechy), některé výkresy by mohly být více prokótovány (např. situace, půdorys 

střechy). 

2) 3)  5) Bez připomínek 

Připomínky a dotazy k práci: 

1) Výkres C.1.1.02 Koordinační situace  

a. Proč je navrženo odvodnění všech pojízdných ploch do liniových žlabů (žlaby i 

v obloucích), nebylo by možné i jiné řešení? 

b. Kde předpokládáte umístění zemních vrtů pro navržená tepelná čerpadla? 

2) Výkres D.1.1.01 Půdorys 1S – pro skladování vína navrhujete nerezové tanky, jak 

technologicky proběhne transport a osazení těch největších (ozn.NT2) na příslušné místo 

v půdorysu?  

3) Výkres D.1.1.04 Řezy – je ŽB stěna u výtahové šachty v tl. 150mm staticky dostatečná 

vzhledem ke své výšce? 

4) Výkres C.1.1.07 Půdorys střechy 

a. Jak je řešeno odvodnění zvýšené střechy ve středu půdorysu? 

b. Je skladba zvýšené střechy S24 uvažována jako jednoplášťová nebo dvouplášťová 

varianta? Návrh popište a zdůvodněte.  

c. Skladba S24 - Dřevěná prkna na krokvích budou viditelná, jak budou ošetřena nebo 

upravena?  

5) Návrh VZT (Výkres P.3.2) – Je možný přívod vzduchu pro VZT jednotky přes stěnu v místě 

podsklepené části? 

Závěr: 

Diplomová práce je zpracována poctivě, je v ní možno nalézt pouze dílčí nedostatky. Zejména kladně 

hodnotím rozsah práce studenta a jeho komplexní přístup k problematice návrhu objektu jak 

z hlediska pozemního stavitelství, tak z pohledu problematiky vnitřního prostředí budov. Mnou 

uvedené připomínky nejsou zásadního charakteru a další projekční praxí student jistě získá více 

zkušeností pro bezchybnější zpracování projektu. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 22.1.2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


