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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Stavebně technologický projekt revitalizace výklopny ve 

Vítkovicích 

Autor práce: Bc. Ondřej Labaj 

Vedoucí práce: Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. 

Popis práce: 

Předložená VŠKP řeší stavebně technologický projekt revitalizaci objektu výklopny a přístavby 

recepce v bývalém hutním komplexu ve Vítkovicích. Jedná se o rekonstrukci stavby, která je 

zapsána jako součást národní kulturní památky Důl Hlubina a vysoké pece a koksovna 

Vítkovických železáren. Jako podklad k vypracování předložené VŠKP sloužila převzatá 

projektová dokumentace na základě písemného souhlasu oprávněné osoby. 

Ve studii hlavních technologických etap byla ověřena proveditelnost výstavby. Do objektu 

výklopny budou vestavěny tři polomontované stropní konstrukce a výtahová šachta obklopená 

tříramenným železobetonovým schodištěm. Pro realizaci stavby diplomant navrhl vhodnou 

mechanizaci, vypracoval rozpočet a podrobný časový plán výstavby hlavního stavebního 

objektu.  Projekt zařízení staveniště je zpracován pro sanační práce, pro betonáž konstrukcí 

přístavby a pro montáž stropních panelů. V rámci specializace diplomant řešil plán bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi. Technologické předpisy jsou vypracované na montáž 

polomontovaných stropních konstrukcí a na sanace betonových prvků. Pro sanace betonových 

konstrukcí byl zpracován kontrolní a zkušební plán. 

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: 

Jedná se o velmi zajímavou a pečlivě zpracovanou diplomovou práci. V technologických 

předpisech byly podrobně rozepsány montáže vložených stropních konstrukcí a sanace 
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betonových prvků. Pro montáže ocelových prvků vložených polomontovaných stropů byl 

vhodně navržen manipulátor, jeřábový hák a montážní plošina. Pro montáže stropních panelů 

na přístavbě recepce byl navržen autojeřáb. Zařízení staveniště je rozkresleno do tří etap a je 

doplněno technickou zprávou ZOV. Součástí zprávy ZOV je také ekonomické vyhodnocení 

nákladů na zařízení staveniště. Plán BOZP je doplněn přílohou P.11.06 Popis staveništních 

ploch. 

 

Předložená diplomová práce je velmi pěkně zpracovaná. Jasně naznačuje technické řešení i 

časovou náročnost. Grafická i formální úprava je na vysoké úrovni. Vybrané téma ukazuje na 

výbornou schopnost řešit technologicky náročné úkoly. Diplomant svou prací prokázal, že je 

schopen samostatné práce v provozní praxi. Při zpracování VŠKP byly dodrženy platné normy 

a předpisy pro výstavbu i předpisy pro bezpečné provádění stavebních prací. Všechny části 

zadání DP byly splněny v rozsahu, který stanoví příloha k zadání diplomového projektu. Úkol 

předložit ucelenou práci na konkrétní téma student splnil na výbornou. Práci kladně hodnotím  

za výbornou technickou úroveň zpracování tématu. 

 

Diplomovou práci Bc. Ondřeje Labaje hodnotím známkou: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  27. ledna 2021  Podpis vedoucího práce………………………………… 


