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Oponentní posudek byl vypracován na diplomovou práci s názvem „Restaurační 

minipivovar v Golčově Jeníkově“, kterou vypracovala studentka Bc. Lucie Wernerová v 
akademickém roce 2016/2017. Předmětem práce je návrh novostavby restauračního 
minipivovaru s ubytováním. Kapacita restauračního minipivovaru je navržena celkem pro 150 
osob a kapacita pensionu je 21 lůžek. Součástí práce jsou navíc specializace zpracovávané na 
ústavech BZK a TZB. Rozsahem i formálními náležitostmi je práce v souladu se zadáním. 
 
Připomínky oponenta 

V práci nebyly nalezeny žádné závažné nedostatky. Většina připomínek se týká pouze 
drobných chyb, jejichž výskyt je dán rozsahem projektu, nebo mají spíše vybízet k diskuzi. 
Objekt je celkově velmi dobře řešen po provozní, estetické i technické stránce. 
 
D.1.1.03 PŮDORYS 2.NP 

- Chodba bude určitě dostatečně prosvětlena použitými světlíky, komfort tohoto prostoru by 
ale nejspíš zvýšilo osazení okna do osy chodby. 
 

D.1.1.06a POHLED NA STŘECHU 

- Proč byl na střeše s kačírkem nad zádveřím zvolen sklon střešní roviny 14%?  Nehrozí zde 
sesouvání kačírku? 

 
D.1.2.D4 DETAIL D4 - SVĚTLÍK 

- Jaká fólie bude použita pro vytažení hydroizolace na stěny kruhového světlíku? Bude to ta 
samá jako je použita ve skladbě S12? 

- Jak bude muset být upravena koutová lišta, v tomto detailu, aby mohla být kolem 
kruhového světlíku aplikována? 
 

Příloha 3.2 SKLADBY KONSTRUKCÍ 

- Skladba S01 – Čím se liší navržené hmoždinky Baumit Startrack od klasických typů 
fasádních hmoždinek. Popište způsob provádění ETICS s tímto typem hmoždinek. 

- Tloušťka tepelné izolace EPS 70F 130mm není zcela standardní, vyrábí se spíše tloušťky 
dělitelné 20 nebo 50mm. 

- Je možné hmoždinky Baumit Startrack použít i pro ETICS s vnější povrchovou úpravou 
z cihelných pásků (skladba S02)? 

- Skladba S04 – Je nutné použitou nopovou fólii Dekdren G8 kombinovat s vrstvou 
geotextilie? Budou desky tepelné izolace opravdu kotvené? 

 



 
Hodnocení diplomové práce: 

Hodnocená diplomová práce svým obsahem a úrovní odpovídá požadavkům, které jsou na 
tuto práci kladeny, obsahuje výše uvedené nedostatky, které jsou zanedbatelného charakteru. 

Autorka práce prokázala výborné znalosti v oboru pozemního stavitelství. Práce je rovněž 
výborné grafické úrovni. 

 
Vzhledem k rozsahu a kvalitě předložené práce doporučuji SZZ komisi navrhnout 

studentku Bc. Lucii Wernerovou na ocenění:    
 

Pochvala děkana za vzorně vypracovanou práci 
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V Brně dne 18.1.2017                                     
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