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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Stavebně technologický projekt objektu Vilaparku 
v Olomouci 

Autor práce: Bc. Simona Hladíková 
Vedoucí práce: Ing. Michal Novotný, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce se v souladu se zadáním práce zabývá stavebně technologickým projektem 
budov, které jsou částí výstavby projektu Vilaparku v Olomouci. V rámci DP bylo zpracováno 
následující: Technická zpráva k stav. tech. projektu, řešení dopravních tras na staveniště, časový 
a finanční plán stavby – objektový, studie realizace vybraných technologických etap hlavního 
stavebního objektu, projekt zařízení staveniště – výkres a technická zpráva ZS, ekonomické 
vyhodnocení nákladů na ZS, návrh stavebních strojů a mechanismů, časový harmonogram 
hlavního stavebního objektu, položkový rozpočet, limitka materiálů, bilance pracovníků pro 
hlavní stavební objekt, technologický předpis provádění bílé vany, KZP pro provádění bílé vany.  
V rámci jiných zadání následně autorka zpracovala část schématu bednění svislých konstrukcí 
bílé vany, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, porovnání nasazení věžového jeřábu 
a autojeřábu (ekonomické a technologické zhodnocení) a detaily bílé vany. 

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: 
Studentka na práci pracovala průběžně a samostatně. Kapitoly diplomové práce pravidelně 
konzultovala. Grafické i technické zpracování práce je na dobré úrovni. Studentka splnila zadání 
diplomové práce v celém rozsahu a v dostatečné míře podrobnosti.  

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 22.1.2020 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


