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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Penzion Za Stavením 

Autor práce:  Bc. Tomáš Falta 
Vedoucí práce: Ing. Eva Šuhajdová    

Popis práce: 

Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci s názvem Penzion Za Stavením.   

Jedná se o novostavbu objektu pro ubytování a restauraci v obci Provodov – Šonov. Jsou 
navrženy dva objekty, jeden pro ubytování a jeden pro restauraci, projekt pro provádění 
stavby je vypracován pro ubytovací objekt.  

Ubytovací objekt penzionu má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží, zastřešení objektu 
je plochou jednoplášťovou střechou. Objekt je navržen ve zděném stěnovém systému 
z vápenopískového zdiva, stropní konstrukce jsou z předepjatých železobetonových 
panelů. Parkování je řešeno na parkovacích plochách na pozemku. 

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: 

Při vypracovávání projektové dokumentace diplomant vycházel z architektonických studií, 
které sám vypracoval v rámci specializovaného projektu, studie byly vypracovány pro oba 
navrhované objekty, tedy pro objekt penzionu i pro objekt restaurace. Diplomant vyřešil 
širokou škálu dílčích problémů projektového řešení a při zpracování DP prokázal výbornou 
orientaci v řešené problematice. 

Stavebně technické řešení objektu pracoval student velice samostatně, při řešení 
jednotlivých úkolů prokazoval výbornou orientaci v dané problematice, s jednotlivými 
překážkami se vypořádal velmi dobře. 
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Přestože se diplomant při zpracování zadaného úkolu nevyvaroval některých drobných 
nepřesností, jednoznačně prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou 
problematiku zpracoval s výborným přehledem. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  20. ledna 2020  Podpis vedoucího práce………………………………… 


