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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: REALIZÁCIA SPODNEJ STAVBY HOTELA NA ŠTRBSKOM PLESE 

Autor práce: Andrej Macho 
Vedoucí práce: Ing. Michal Novotný, Ph.D. 

Popis práce: 

Student se v souladu se zadáním bakalářské práce zabýval zpracováním zadané 
technologické etapy stavby. Za tímto účelem zpracoval zadáním/přílohou dané a vybrané části 
stavebně – technologického projektu. V rámci zpracování BP měl za úkol vyhotovit následovně 
uvedené textové a přílohové části – technická zpráva řešeného objektu se zaměřením na 
vybranou technologickou etapu, situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, rozpočet pro 
zadanou technologickou etapu, technologický předpis pro zadanou technologickou etapu, 
řešení organizace výstavby pro zadanou technologickou etapu, včetně výkresu ZS a technické 
zprávy pro ZS, časový plán, návrh strojní sestavy a plán kvalitativních požadavků pro 
technologickou etapu, BOZP řešené technologické etapy a v rámci jiných zadání pak schéma 
objemu výkopových prací, výkresy pažení stavební jámy, výkres tvaru základové desky, 
harmonogram doby nasazení strojů, schéma dosahu autočerpadla. Jako podklady ke 
zpracování BP sloužila bakaláři část projektové dokumentace, ke které měl potvrzený souhlas 
projektanta k využití projektu pro účely zpracování bakalářské práce. 
 
Práce naplňuje zadání v dostatečném rozsahu a jako vedoucí práce doporučuji obhajobu u SZZ. 

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: 

Samostatnost, odborné znalosti a zpracování BP studenta byla odpovídající jeho znalostem, 
které jsou v souladu se znalostmi studenta 4. ročníku bakalářského studia. 

Podrobně se seznámil s projektovou dokumentací a pracoval s dostupnou relevantní 
literaturou, legislativou a normovými požadavky. V neposlední řadě se snažil vycházet 
i z informací získaných od stavebních odborníků z praxe. 

Grafické i technické zpracování práce je na dostatečné úrovni, vyzdvihnout lze snahu řešit 
práci s ohledem na České státní normy vzhledem ke studiu v Brně, ale v zásadních věcech také 
ve vztahu k slovenským normám a legislativě s ohledem na místo realizace stavby – Štrbské 
pleso. Úprava textu v některých místech však není příliš vhodná a formátování textu 
v některých částech není úplně správné. 

Student splnil zadání bakalářské práce v rozsahu daném zadáním a v dostatečné míře 
podrobnosti. K vypracování zadaného úkolu přistupoval zodpovědně a aktivně. Na práci se 
snažil pracovat průběžně, v jednotlivých krocích, které konzultoval s ohledem na COVID 19 
situaci nejdříve osobně, poté také online. Přístup byl aktivní i přes nepříznivou situaci a na 
studentovi byla patrná snaha uspět bez ohledu na omezení.  
 

 
Celkově práci hodnotím kladně a doporučuji s uvedenou známkou k obhajobě před komisí 

SZZ. 
 
 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

 

Datum:  16. června 2020  Podpis vedoucího práce ………………………………… 


