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Pro NSP (MIMO ARS) 

 

 

Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Příprava realizace přestavby domova pro seniory v Brně 

Autor práce: Bc. Ondřej Vičar 

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 pro realizaci hlavních stavebních objektů; návrh hlavních stavebních strojů a 

mechanismů pro realizaci hlavních stavebních objektů; časový plán hlavního stavebního 

objektu; plán zajištění materiálových zdrojů pro realizaci hlavních stavebních objektů; 

technologický předpis pro monolitické konstrukce; kontrolní a zkušební plán kvality pro 

monolitické konstrukce; vybrané stavební detaily; bezpečnost práce; návrh opatření certifikace 

LEED; smlouva o dílo. 

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 ☐ ☒ ☐ ☐ 



Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

2 / 2 

Celkové hodnocení a závěr: 

Přístup studenta ke zpracování diplomové práce hodnotím z pozice vedoucího jako extrémně 

laxní, bez mě známých důvodů. Student svoji diplomovou práci se mnou konzultoval za celý 

kalendářní rok 2021 pouze jednou, a to v měsíci říjnu. Od té doby student přerušil veškerou 

komunikaci a nereagoval na mé výzvy ke zpracování závěrečné práce. 10. 01. 2022 začal student 

předkládat rozpracovanou diplomovou práci. Tímto přístupem studen přejal veškerou 

technickou a odbornou odpovědnost za svoji závěrečnou práci. 

Zpracování diplomové práce je odpovídající znalostem studenta navazujícího magisterského 

studijního programu. Odborné znalosti budou předmětem zjištění členů komise státní 

závěrečné zkoušky. Dle výše uvedeného jsem jako vedoucí práce neměl možnost prověřit 

odborné technické znalosti studenta. 

Student pravděpodobně pracoval s dostupnou relevantní literaturou, legislativou a normovými 

požadavky. Grafické i technické zpracování práce je dobré.  

Student splnil zadání diplomové práce v dostatečné míře podrobnosti. Celkově práci hodnotím 

jako uspokojivou. 

Po zvážení výše uvedených stanovisek a zjištěných předností i nedostatků předložené 

diplomové práce, doporučuji studenta Bc. Ondřeje Vičara k obhajobě před komisí státní 

závěrečné zkoušky a hodnotím práci známkou dle ECTS. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: D / 2,5 

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


