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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Administrativní budova - Brno 

Autor práce: Bc. Tomáš Červinka 
Vedoucí práce: Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. 

Popis práce: 

Předmětem diplomové práce Bc. Tomáše Červinky je návrh a vypracování projektové 
dokumentace pro novostavbu administrativní budovy v Brně, a to v rozsahu zadání 
z 31. 3. 2020. 

Řešený objekt má pět nadzemních podlaží a je celoplošně podsklepen. Funkce odpovídá 
administrativní budově, přičemž jednotlivé části objektu zahrnují klientský provoz, kancelářské 
a technické zázemí a hromadné garáže v podzemním podlaží. Konstrukční systém tvoří 
monolitický skelet s výplňovým zdivem z pórobetonových tvárnic. Stropní konstrukce jsou 
monolitické železobetonové. Zastřešení tvoří plochá jednoplášťová střecha. 

Předložená diplomová práce obsahuje 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 a poster prezentující diplomový projekt. 

 

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 ☐ ☒ ☐ ☐ 
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Celkové hodnocení a závěr: 

Diplomant Bc. Tomáš Červinka zpracovával technicky i rozsahem složitější stavbu 
administrativní budovy. Po celou dobu zpracování diplomové práce aktivně přistupoval k 
řešení architektonických i stavebnětechnických aspektů své práce a byl schopen obhajovat 
vlastní technická řešení konstrukčních problémů.  

Diplomant je studentem kombinované formy studia a měl obhajovat svoji diplomovou práci 
již v akademickém roce 2019/20, ale na vlastní žádost pak odevzdání odložil a zpracovával 
předloženou diplomovou práci již podle nového zadání z 31. 3. 2020. 

Při hodnocení práce diplomanta je nutné zohlednit skutečnost, že zpracování diplomové 
práce probíhalo prakticky po celou dobu během náročného období pandemie choroby 
COVID-19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2, kdy byly konzultace omezeny na on-line 
formu a kladly tak zvýšené nároky na samostatnou práci studenta. Některé připomínky a 
doporučení vedoucího práce pak nebyly studentem zcela dobře uplatněny ve vlastní práci. 

Předložená diplomová práce odpovídá požadované úrovni vysokoškolské kvalifikační práce a 
má celkově velmi dobrou úroveň, a to jak po stránce obsahové, tak po stránce technické. Řada 
nedostatků je způsobena spíše nepozorností a formálními chybami v grafickém projevu 
studenta. Diplomant tak prokázal celkově velmi dobré znalosti v oboru pozemního stavitelství 
a schopnost aplikace teoretických poznatků získaných studiem na praktickém řešeném 
projektu. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  22. ledna 2021  Podpis vedoucího práce………………………………… 


