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      Studentka Bc. Michaela Pavelová absolvovala na Fakultě stavební VUT v Brně kombinovanou 
formou bakalářský studijní program Stavební inženýrství, obor Pozemní stavby. Ve stejné formě studia 
pokračovala v akademickém roce 2012/13 v třísemestrálním navazujícím magisterském studijním 
programu Stavební inženýrství v oboru Pozemní stavby, zaměření Navrhování pozemních staveb. 
V letním semestru však oznámila, že z pracovních důvodů studium přeruší a bude v něm pokračovat až 
v následujícím akademickém roce 2013/14. 
      V tom roce rámci předmětu CH08 Diplomový seminář v letním semestru 1. ročníku studia 
zpracovala pro návrh budovy vysokoškolských kolejí v Olomouci rozbor typologických zásad a 
provozních požadavků s uplatněním ustanovení souvisejících vyhlášek, předpisů a norem. Zpracovala 
rovněž výkresovou dokumentaci stavby v konkrétní zadané lokalitě, její provozně dispoziční řešení a 
architektonické i stavebně konstrukční řešení včetně rámcového vyřešení úprav okolí objektu na dané 
stavební parcele a předmět ukončila předepsaným zápočtem.  
     V zimním semestru 2. ročníku studia v akademickém roce 2014/15 ve studiu a na již dříve zadaném 
tématu v rámci předmětu CH06 Specializovaný projekt (S-PST) pokračovala podle stanoveného 
programu předmětu. Konzultací se však nezúčastňovala a 7. 1. 2015 oznámila, že požádá děkana fakulty 
o roční odklad předložení své diplomové práce k obhajobě. V rámci celoživotního vzdělávání v práci na 
daném zadaní ale pokračovala a zpracovávala zadanou dílčí část projektové dokumentace pro provedení 
stavby vysokoškolských kolejí v Olomouci. V náhradním termínu svoji práci na konci letního semestru 
2014/15 odevzdala a studium předmětu CH06 ukončila předepsaným klasifikovaný zápočtem. 
     V akademickém roce 2015/16 začala počátkem zimního semestru pracovat na zadání své diplomové 
práce podstatně intenzivněji a kromě doporučených konzultací předepsaných pro studenty 
kombinovaného studia si z vlastní iniciativy vyžádala i několik dalších konzultací. Její práce bývala ale 
zatížena některými chybami, na něž byla upozorňována, a které zcela nenasvědčovaly tomu, že má 
nastudované vědomosti zažity zcela dostatečně tak, aby je byla schopna samostatně a účinně aplikovat 
při své práci. Zvýšeným úsilím a zjevnou snahou se ji ale nakonec podařilo diplomovou práci 
v přijatelné, mírně nadprůměrné kvalitě dokončit a v předepsaném termínu 15. 1. 2016 odevzdat. 
 
     Téma její diplomové práce, kterou předkládá k obhajobě má název Vysokoškolské koleje v 
Olomouci.  
      Předmětem a obsahem diplomové práce bylo zpracování zvlášť zadané části prováděcí projektové 
dokumentace, její textové, výpočtové i výkresové části, včetně vypracování zadané specializace 
z problematiky betonových konstrukcí. Rozsah a obsah práce ze specializace byl zadán konzultantem – 
specialistou z ústavu Betonových a zděných konstrukcí fakulty.         
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