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Pro NSP (MIMO ARS) 

 

 

Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Příprava realizace bytové výškové budovy v Bratislavě 

Autor práce: Bc. Matúš Krajčovič 

Vedoucí práce: Ing. Rostislav Doubek 

Popis práce: 

Student se v rámci zadání diplomové práce zabýval zpracováním stavebně technologického 

projektu pozemní stavby. 

V rámci zpracování práce bylo úkolem studenta vyhotovit textové a přílohové části v rozsahu: 

technická zpráva ke stavebně technologickému projektu; koordinační situace stavby se širšími 

vztahy dopravních tras pro technologický projekt; časový a finanční plán - objektový; studie 

realizace hlavních technologických etap hlavního stavebního objektu; projekt zařízení 

staveniště – výkresová dokumentace, časový plán pro objekty ZS, ekonomické vyhodnocení 

nákladů na ZS k hlavnímu stavebnímu objektu; návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů; 

časový plán hlavního stavebního objektu; plán zajištění materiálových zdrojů pro etapu hrubé 

stavby hlavního stavebního objektu; technologický předpis pro etapu hrubé stavby hlavního 

stavebního objektu; kontrolní a zkušební plán kvality pro provádění hrubé stavby hlavního 

stavebního objektu; stanovení doby odbednění konstrukce; výkres bednění stropní konstrukce 

části hlavního stavebního objektu; položkový rozpočet s výkazem výměr pro hrubou stavbu 

hlavního stavebního objektu; specifický výzkum se zaměřením na věžové jeřáby. 

Podkladem ke zpracování diplomové práce byla část projektové dokumentace, ke které měl 

student potvrzený souhlas poskytovatele dokumentace k využití pro zpracování diplomové 

práce. Práce splňuje zadání v celém svém rozsahu. 

 

 

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: 

Odborné znalosti a zpracování diplomové práce jsou odpovídající znalostem studenta 

navazujícího magisterského studijního programu. Student se podrobně 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 odborníků z praxe. 

Grafické i technické zpracování práce je na velmi dobré úrovni.  

Student splnil zadání diplomové práce v dostatečné míře podrobnosti. K vypracování zadaného 

úkolu přistupoval zodpovědně a aktivně. Na práci se snažil pracovat průběžně, systematicky 

v jednotlivých krocích. Studijní přístup byl aktivní i přes nepříznivou celosvětovou situaci a na 

studentovi byla patrná snaha uspět bez ohledu na společensko-studijní omezení. Celkově práci 

hodnotím velmi kladně a příkladně pro další studenty. 

Po zvážení výše uvedených stanovisek a zjištěných předností i nedostatků předložené 

diplomové práce, doporučuji studenta Bc. Matúše Krajčoviče k obhajobě před komisí státní 

závěrečné zkoušky a hodnotím práci známkou dle ECTS. 

Navrhuji komisi pro tuto předloženou VŠKP zvážit návrh na udělení pochvaly děkanem 

za vynikající, vzorné a příkladné zpracování diplomové práce. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 26. 01. 2022 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


