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1. Odpovídá práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
Vysokoškolská závěrečná kvalifikační práce byla studentem mimořádně pečlivě zpracována. Práce 
obsahuje stavební část projektové dokumentace pro realizaci stavby, oddíl prostředí staveb, 
dokumentaci zařízení pro vytápění a popis procesů zpracování révy vinné s návazností na využití 
bioodpadu jako paliva. Dokument odpovídá zadání v plném rozsahu. 
 
2. Jak hodnotíte předloženou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce, 
případně jejich úplnosti? 
Předloženou práci lze v rámci zadání z hlediska úplnosti jednotlivých částí považovat za příkladně 
zpracovanou. Nutno poznamenat, že projektová dokumentace bude muset být pro účel realizace 
stavby doplněna o potřebné části – výpisy výrobků, statický posudek, požárně bezpečnostní řešení, 
vedení instalací, vzduchotechnika a další.   
 
3. Základní zhodnocení práce: 
Řešení objektu je po technické stránce provedeno na vynikající úrovni. Pro objekt jsou vhodně 
zvoleny materiály a konstrukce jsou správně aplikovány. Výborně je promyšlen provoz vinařství, 
apartmány mají potřebnou kapacitu i vybavenost. Úroveň výkresové dokumentace je z hlediska 
grafického i technického provedení podrobná a jasná. Veškeré odkazy jsou popsány. Orientace na 
výkresech je rychlá. Z práce je patrná velká osobní zainteresovanost studenta, což přispívá 
k celkově vysoké kvalitě díla. Práce má velkou ambici být úspěšná ve srovnávacích soutěžích. 
 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
Výkresová část 
� S01 Půdorys 1.NP 

- Zábradlí nad rovinou řezu se nekreslí (C1.04).  
� S02 Půdorys 2.NP 

- Výšky obkladů v sociálním zázemí. V legendě je uvedeno 2000 mm, v místnostech je kóta 
(2400). 

- U některých oken chybí kóta výšky a výšky parapetu. 
� S06 Pohled na střechu 

- Ve skladbě střešního pláště jsou použity různé spády. Spádové klíny se vyrábějí ve spádech 
odstupňovaných po 0,5 %. 

- Výkres obsahuje různé typy tepelných izolací, v legendě materiálu je uveden EPS GreyWall. 
� S07 Pohledy 

- Nejsou zobrazeny bleskosvody. 
� S08 Koordinační situace 

- Chybí kóty. 
- Nejsou zobrazena parkovací místa. 
- Přípojky mohly být popsány podrobněji (materiál, průměr, hloubka uložení, délka) tak jak 

v technické zprávě. 
 
Textová část 

- Na str. 19. (i 25) je zmíněna plynovodní přípojka. Na výkrese situace zakreslena není. 
- Na str. 27 je popsáno větrání Atrea. Stavební výkresy neobsahují připravenost (nasávací a 

výfukové otvory). 
- Na str. 31 je uvedeno, že terénní úpravy vychází z výškového umístění rodinného domu. Jedná 

se o vinařství. 
- Str. 35. Isover NF 333 není pěnový polystyren, jak je nesprávně uvedeno. 
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- Str. 42. Kročejová izolace Steprock tl. 80 mm, na výkresech je 50 mm. Co platí? 
- Str. 48. V posledních 3 odstavcích je totéž zařízení nazýváno Lanomat, Landomat a Laddomat. 
- Příloha č. 9 – obrázek není popsán a není uveden zdroj. 
- Příloha č. 1. U obvodových stěn je použita korekce dU = 0,000 a počítáno s návrhovou 

hodnotou λ tepelného izolantu. Jak jsou zohledněny tepelné mosty např. od kotev? 
 

5. Doplňující otázky k práci 
1. Popište rámcově, jak bude vyřešeno větrání Atrea v objektu? 
2. Proč jsou v ETICS použity desky Isover NF 333 s kolmými vlákny? 
3. Sušárna paliva se nepočítá do instalovaného výkonu místnosti B1.13? Jak bude odváděna 
přebytečná vlhkost? Jak dlouho se předpokládá, že bude trvat sušení paliva pro dosažení potřebné 
vlhkosti? 
 
6. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
Zpracování po formální stránce je vzorné. Výkresová dokumentace je přehledná. Kvalita a grafika 
textové části je na vynikající úrovni. Zanedbatelné množství překlepů (str. 82 koordinašní místo 
koordinační), stejně jako drobné typografické nedostatky ve formě chybějících mezer za znakem 
(str. 26, str. 43 70cm místo 70 cm) jsou omluvitelné. Text neobsahuje gramatické chyby. 
 
7. Práci hodnotím:  
Závěrečnou práci Jana Charváta hodnotím stupněm výborně. 
 
 
 Jeseník, dne 9. 1. 2016       
     Podpis 
 
 


