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Popis práce:
Diplomantka ve své práci řeší předvýrobní přípravu výstavby hotelu v Harrachově.
Ve své práci se zabývá jednak povinnými body zadání a to konkrétně technickou zprávou,
koordinační situací, časovým a finančním plánem objektovým, studií realizace hlavních
technologických etap hlavního stavebního objektu a časovým plánem hlavního stavebního
objektu.
Kromě těchto bodů vypracovala v souladu s přílohou zadání, technologické předpisy pro
provedení monolitické stropní konstrukce a pro provedení měděné střešní krytiny. Na stejné
stavební činnosti pak zpracovala i kontrolní a zkušební plány.
Dále se pak zabývala plánem BOZP s vytipováním rizik, problematikou environmentu při
výstavbě, a porovnávala dvě technologie zhotovení stropní konstrukce.
Specializaci pak studentka zpracovala z oblasti pozemních staveb. Zabývala se zpracováním
výkresové dokumentace k alternativnímu řešení stropní konstrukce, čímž vhodně doplnila
předchozí bod zadání DP.

Výborné

Velmi dobré

Dobré

Nevyhovující

Hodnocení práce studenta:

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:
Klikněte sem a zadejte text.
Diplomová práce splňuje rozsah zadání.
Diplomantka při řešení své práce prokázal samostatnost a schopnost řešit zadanou úlohu.
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Studentka prokázala dobrou orientaci v zadané problematice a schopnost navrhnout řešení
problému.
Vzhledem k rozsahu a celkovému zpracování hodnotím diplomovou práci Bc. Moniky Kvíčalové

Klasifikační stupeň podle ECTS:
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