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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Novostavba rodinného vinařství 

Autor práce: Bc. Kateřina Plodíková 

Vedoucí práce: Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. 

Popis práce: 

Předmětem diplomové práce je návrh a vypracování projektové dokumentace na novostavbu 
rodinného vinařství, které je situované v proluce v řadové zástavbě v obci Lednice. Stavba 
zahrnuje více provozů, a to funkci obytnou s bytem v 2NP, malým pensionem pro účely 
degustace vína, dále prostory pro obchod a služby s prodejnou vína a degustací a pak také 
prostory pro skladování vína. Objekt má tři podlaží, suterén je zcela zapuštěn do terénu.  
Předložená diplomová práce zahrnuje dokladovou část, architektonické studie a výkresovou 
část, zpracovanou jako projektovou dokumentaci na úrovni pro provedení stavby, včetně 
řešení vybraných podrobností a výpisů a specifikací výrobků. Součástí práce je také komplexní 
posouzení z hlediska požadavků stavební fyziky, zpráva požární bezpečnosti a seminární 
práce, kterou tvoří studie urbanistických, architektonických a stavebnětechnických aspektů 
řešeného objektu. 
V rámci diplomové práce byla vypracována také jedna specializace, zpracovaná v rozsahu 
10%, která byla konzultována na Ústavu betonových a zděných konstrukcí. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Diplomantka zpracovávala velmi specifickou stavbu jak po stránce provozní, tak po stránce 
konstrukční, která je navíc umístěna v proluce po demolici stávající stavby. Novostavba se sice 
půdorysně jeví poměrně menšího rozsahu, o to náročnější je však její architektonicko-stavební 
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návrh, při kterém se diplomantka nebála náročnějších technických řešení a velmi samostatně 
přistupovala i k řešení vlastního provozu, ke kterému získala samostudiem řadu podnětných 
informací. Při zpracování práce diplomantka pravidelně konzultovala a návrhy svých řešení 
byla schopna výborně obhajovat.  
Je zcela přirozené, že vedoucí práce může mít na řešení jednotlivých podrobností mírně 
odlišný názor nebo že se u práce takového rozsahu mohou vyskytovat drobné chyby, které 
plynou z náročnosti zpracovávaného zadání, avšak nemají vliv na celkově výbornou úroveň 
práce. 
Předložená diplomová práce je tak příkladně zpracovaná, plně odpovídá požadované úrovni 
vysokoškolské kvalifikační práce a má celkově výbornou úroveň, a to jak po stránce grafické, 
tak po stránce obsahové a technické. Studentka tak prokázala celkově výborné znalosti 
v oboru pozemního stavitelství a schopnost aplikace teoretických poznatků získaných studiem 
na praktickém řešeném projektu. 
 
Podle průběhu vlastní obhajoby doporučuji SZZ komisi navrhnout studentku na ocenění: 
„Pochvala děkana za vzorně vypracovanou diplomovou práci“. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  19. ledna 2018  Podpis vedoucího práce………………………………… 


