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Student Jan Kubačka patří vzhledem k dosahovaným studijním výsledkům v průběhu celého
studia Bakalářského studijního programu k nadprůměrným studentům. Výborných a velmi
dobrých výsledků dosahoval v ateliérové tvorbě i v teoretických disciplínách. Velmi dobře
obstál při ústní části Státních závěrečných zkoušek, kdy byl v jednotlivých předmětech
hodnocen stupni: C, B, A.
Za zimní semestr absolvoval prakticky všechny konzultace a byl na ně vždy výborně
připraven. Student je velmi schopný a snaživý. Během konzultací i kvalitou odevzdaného
elaborátu prokázal výbornou úroveň znalostí ze stavebně konstrukční problematiky a k řešení
technických problémů přistupoval vždy tvůrčím způsobem a se zcela konkrétními a reálnými
představami. Pracoval zcela samostatně a velmi zodpovědně. Lze konstatovat, že po celý
semestr byl v rozpracovanosti oproti svým kolegům ve značném předstihu, což svědčí o jeho
intenzívním pracovním nasazení. Studiem nabyté poznatky velmi vhodně aplikoval v
navrhovaném řešení. Práci odevzdal v termínu, ve výborné kvalitě a bezezbytku splnil zadaný
rozsah. Jeho práci lze hodnotit jako výbornou.
Jeho přístup k plnění této studijní povinnosti byl příkladný a zasluhoval by zvláštní uznání.
Zadaný rozsah a obsah bakalářské práce splnil beze zbytku a ve výborné kvalitě. Svojí prací
prokázal, že poznatky nabyté studiem dokáže tvůrčím způsobem vhodně aplikovat při
konkrétním řešení stavebně-technické problematiky. Komisi pro státní závěrečnou zkoušku
po úspěšné obhajobě doporučuji zvážení návrhu na udělení pochvaly děkanem fakulty
za kvalitně zpracovanou bakalářskou práci.
Vzhledem k výše uvedenému hodnocení se oba vedoucí práce shodují na hodnocení
bakalářské práce jako výborné
Klasifikační stupeň ECTS: A / 1 (s pochvalou)
V Brně dne 22. 2. 2013
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