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Základní popis 

V rámci diplomové práce student vypracoval projektovou dokumentaci pro provádění stavby 

objektu autosalonu, který je umístěn na parcele č. 1333/21, v katastrálním území Bohunice. 

Dokumentace je zpracována ve formě projektové dokumentace stavební části a všech jejích 

náležitostí, jež byly požadovány v zadání. Diplomová práce a její přílohy jsou zpracovány dle 

současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Součástí této práce jsou také požadované přílohy.  

Hodnocení schopnosti zpracování řešeného tématu 

Diplomová práce byla autorem řešena samostatně a byla řádně konzultována v dohodnutých 

termínech na pravidelných konzultacích. Při vypracovávání projektové dokumentace autor 

diplomové práce vycházel z architektonických studií. Úspěšně vyřešil řadu dílčích problémů 

projektového řešení a komplikovaných skutečností, které s sebou řešený objekt nesl. Je nezbytné 

konstatovat, že se všemi komplikacemi a obtížemi se student vypořádal velmi dobře. Při 

zpracování své diplomové práce prokázal velmi dobrou orientaci v řešené problematice a 

vhodným způsobem aplikoval poznatky získané v rámci studia. Nad rámec zpracování diplomové 

práce student zpracoval v rámci specializace statický návrh a posouzení nosné ocelové 

konstrukce. 

Hodnocení grafické a jazykové úrovně zpracování, jednoznačnosti v zakreslování a 

popisu, přehlednosti uspořádání a možnosti orientace v projektu 

Po grafické stránce je práce zpracována na velmi dobré úrovni a jsou v ní zachyceny zásadní 

problémy, které byly vhodným návrhem i vyřešeny. Autor diplomové práce při konzultacích a 

samostatném vypracovávání práce prokázal velmi dobrou orientaci v řešené problematice. 

Student jednoznačně prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku 

zpracoval s velkým přehledem. 

Za přístup při zpracování diplomové práce a za vysokou kvalitu jejího zpracování navrhuji, aby 

Bc. Tomáš Balúch byl komisí navržen na udělení pochvaly děkanem za vynikající zpracování 

diplomové práce a po zvážení komise SZZ na cenu FAST za vynikající diplomovou práci 

vypracovanou v tematickém okruhu studijního oboru S popř. cenu ČKAIT. 
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