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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Stavebně technologický projekt obchodního centra v Aši 

Autor práce: Bc. Michael Petřík 
Vedoucí práce: Ing. Michal Novotný, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce se v souladu se zadáním práce zabývá stavebně technologickým projektem obchodního 
centra v Aši. V rámci DP bylo zpracováno následující – technická zpráva ke stavebně technologickému 
projektu, posouzení širších dopravních vztahů stavby, časový a finanční plán stavby – objektový, studie 
realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, projekt zařízení staveniště, včetně výkresové 
dokumentace, návrh hlavních stavebních strojů a mechanizmů, časový plán hlavního stavebního objektu, 
plán nasazení pracovníků, technologický předpis pro průmyslové podlahy, kontrolní a zkušební plán 
kvality pro průmyslové podlahy, položkový rozpočet pro hlavní stavební objekt, komunikaci pro těžkou 
a lehkou dopravu a specializaci s názvem „Dopravní komunikace (Skladba včetně postupu provádění 
dvou pozemních komunikací v areálu obchodního centra)“.  

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: 

Student na práci pracoval průběžně a samostatně. Kapitoly diplomové práce pravidelně 
konzultoval. Grafické i technické zpracování práce je na dobré úrovni. Student splnil zadání 
diplomové práce v celém rozsahu a v dostatečné míře podrobnosti. Některé kapitoly by 
zasloužily rozšíření a práce by mohla být doplněna i o jiné kapitoly, to však neubírá na kvalitě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 
Datum:  18. ledna 2019   Podpis vedoucího práce………………………………… 


