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Diplomantka Bc. Kristýna Hánová vypracovala diplomovou práci na téma: „Sportovní areál 
Třeboň – příprava a organizace výstavby“. 

Úkolem studentky bylo vypracovat technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, 
situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, objektový časový a finanční plán stavby, 
studii realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, zásady organizace 
výstavby (situace, technická zpráva, časový plán budování a likvidace, ekonomické 
vyhodnocení), návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů včetně časového plán jejich 
nasazení, podrobný časový plán hlavního stavebního objektu včetně technologického normálu 
a nasazení pracovníků, plán zajištění materiálových zdrojů pro hrubou stavbu, technologický 
předpis pro ocelovou konstrukci střechy, kontrolní a zkušební plán pro ocelovou konstrukci 
střechy. V rámci jiného zadání zpracovala rizika a návrhy opatření pro ocelovou konstrukci 
střechy, položkový rozpočet hlavního stavebního objektu, průvodní a technickou zprávu pro 
vydání stavebního povolení. 

Závěrečná práce je zpracována v souladu s požadavky na závěrečné práce. Textové části jsou 
značně rozsáhlé a souhrnně svázány pevnou vazbou, přílohy výkresové části jsou sestaveny 
do jedné složky. Celkově je diplomová práce přehledně uspořádána v logické posloupnosti. 
Výsledná práce je na příslušné úrovni z hlediska jazykového i grafického. 

Diplomantka na své závěrečné práci pracovala velmi aktivně a svědomitě, přiměřeně 
samostatně a se značným úsilím, přičemž hojně využívala možností konzultací s vedoucím. 

Zadání bylo splněno v celém rozsahu.  

Celkově lze hodnotit přístup studentky k vypracování závěrečné práce jako příkladný. 

Závěrem lze konstatovat, že diplomantka dokázala samostatně vyřešit přípravu realizace 
stavby, čímž prokázala schopnost aplikovat poznatky nabyté studiem při řešení konkrétních 
problémů. Nutno také vyzdvihnout rozsah práce, z něhož je zřejmé vynaložené úsilí a 
zaujatost pro věc. 
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V Brně dne 24. 1. 2017 ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


