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Hodnocení vedoucího diplomové práce
Název práce:

Projekt přípravy a realizace výrobní a skladovací haly v Mniší

Autorka práce:

Bc. Kristýna Šilhová

Vedoucí práce:

Ing. Barbora Nečasová

Popis práce:
Studentka se v souladu se zadáním práce zabývala zpracováním projektu přípravy a
realizace výrobní a skladovací haly. Za tímto účelem zpracovala studii realizace hlavních
technologických etap stavby. Doplňující informace o stavbě zapracovala do technické zprávy
ke stavebně technologickému projektu, koordinační situace stavby s řešením širších
dopravních tras či do projektu zařízení staveniště. Dále zpracovala technologické předpisy pro
vybrané stavební procesy. Podrobně se zabývala například problematikou odstranění
azbestové krytiny nebo prováděním bouracích prací. Součástí projektu přípravy a realizace
vybrané stavby byl také časový plán, položkový rozpočet, kontrolní a zkušební plán, plán BOZP
nebo posouzení vybraného zvedacího mechanizmu.

Výborné

Velmi dobré

Dobré

Nevyhovující

Hodnocení práce studentky:

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:
Samostatnost studentky byla nad rámec znalostí, které jsou v souladu se znalostmi
studenta 2. ročníku magisterského studia VUT FAST.
Podrobně se seznámila s projektovou dokumentací a pracovala s dostupnou relevantní
literaturou. V neposlední řadě vycházela i z informací získaných od odborníků ze stavební
praxe.
Grafické i technické zpracování práce je na velmi dobré úrovni.
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Studentka splnila zadání diplomové práce v celém rozsahu a v dostatečné míře
podrobnosti. K vypracování zadaného úkolu přistupovala zodpovědně. Na práci pracovala
průběžně, v jednotlivých krocích, které pravidelně konzultovala.

Klasifikační stupeň podle ECTS:

Datum:

16. ledna 2018
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Podpis vedoucího práce …………………………………
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