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Student Bc. Adam Kucsera vypracoval diplomovou práci „Vojenské muzeum v Králíkách - 
stavebně technologický projekt“. Diplomová práce splňuje zadání ze dne 31. 3. 2013. 
Vyhotovení je komplexní a splňuje všechny formální zásady.  
Diplomant při vypracování přistupoval věcně a komplexně pojal zadanou problematiku. 
Stavebně technologický projekt obsahuje mimo jiné bilanci zdrojů, výpočet časové náročnosti 
provádění, výkres zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plán a jiné. 
Podrobně rozebrána je technologické etapa realizace ocelové konstrukce expoziční haly 
včetně opláštění a zastřešení. Pro výpočet financování si diplomant vybral software Build 
Power a Contec. Tím diplomant dokázal zvládnutí v praxi využívaných programů. 
 
Nedostatky a připomínky: 
 

• V rozpočtu jsou VRN tedy vedlejší rozpočtové náklady (náklady na ZS atd.) vyčísleny 
jako nula. Zároveň byly vypočteny přesné náklady na zařízení staveniště v částce 
1 983 056,- Kč. Kam je tato částka započítána? 

• V technické zprávě se lze dočíst, že v areálu budou nahrazeny staré silnice novými a 
během výstavby budou využívány ty staré jako obslužní komunikace pro zařízení 
staveniště. Ve výkresu ZS to podle legendy nelze vyčíst. Jedná se např. o obsluhování 
SO 05, SO 013, SO 014? Ve výkrese je vše bílé a nelze vyčíst, z čeho komunikace 
jsou. 

• Staveniště se nachází v ochranném pásmu 22 kV. Na straně 78 jsou vypsány opatření 
pro pohyb strojů pro zemní práce. Jaká jsou omezení pro mobilní jeřáby? 

• V zatěžovacích křivkách mobilních jeřábů jsou vyznačeny křížky a není jasné, zda se 
jedná o pozici břemena nebo výložníku. A není v některých případech potřeba ověřit i 
hranu již smontované konstrukce? 

• V časovém harmonogramu je stanoven začátek výstavby na srpen. Instalace tepelných 
izolací do střechy pak vychází na prosinec. Proč byl takto stanoven začátek? A bylo 
přihlédnuto k tomu, že místo výstavby tedy obec Králíky leží v horské oblasti? 

• S lokalizací stavby (pohraničí, nadmořská výška) souvisí dotaz: které z vedlejších 
rozpočtových nákladů by celkový rozpočet navýšily? 

• V technologickém předpisu je předepsané zhutnění povrchu na hodnotu Edef,2 = min. 
100 MPa. Nikde jsem se nedočetl, jak tuto hodnotu budu kontrolovat (předepsána je 
pouze obecná zkouška) 

 
Kladně hodnotím rozsáhlost zvolené práce a správné rozvržení technologických etap. 
Precizně byl zpracován i KZP a vyhodnocení bezpečnostních rizik. 
 
Práce splňuje zadání. Až na zmíněné nedostatky dokládá fakt, že si student osvojil grafické a 
stavebně technologické softwary nezbytně nutné pro budoucí praxi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diplomant si nastudoval normy a předpisy spojené s danou problematikou. Vzhledem 
k rozsahu a zpracování výkresové a textové části předložené dokumentace hodnotím 
diplomovou práci známkou: 

 
Klasifikační stupeň ECTS: ____________B__________________ 

 
 
 
 

V Brně dne 24. 1. 2014           Podpis  
 

 

 

 

 

 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň 
ECTS A B C D E F 

Číselná 
klasifikace 

1 1,5 2 2,5 3 4 

 


