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Diplomant Bc. Adam Kucsera vypracoval diplomovou práci na téma: „Vojenské muzeum 
v Králíkách - příprava realizace a řízení stavby“. 

Úkolem studenta bylo vypracovat technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, 
koordinační situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, objektový časový a finanční plán 
stavby, studii realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, projekt zařízení 
staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, časový plán hlavního stavebního 
objektu včetně technologického normálu a řádkového harmonogramu, plán zajištění 
materiálových zdrojů pro objekt SO 01 – Expohala, technologický předpis pro montáž 
ocelové konstrukce expoziční haly včetně opláštění a zastřešení, kontrolní a zkušební plán 
kvality pro montáž ocelové konstrukce. V rámci jiného zadání bylo požadováno zpracování 
schematického výkresu uložení zemnění, pasivního větrání radonového podloží, výkresy 
postupu montáže ocelové konstrukce, řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci 
specializace z oboru pozemního stavitelství vypracovat technickou zprávu pro objekt SO 01. 

Závěrečná práce je zpracována v souladu s požadavky na závěrečné práce. Textové části jsou 
souhrnně svázány pevnou vazbou, přílohy výkresové části jsou sestaveny do jednotné složky. 
Celkově je diplomová práce přehledně uspořádána v logické posloupnosti. Výsledná práce je 
na příslušné úrovni z hlediska jazykového i grafického. Z jednotlivých příloh je zřejmá velká 
pečlivost a zaujetí pro věc.  

Diplomant na své závěrečné práci pracoval velice aktivně po celou vymezenou dobu, 
samostatně a se značným nasazením, přičemž hojně využíval možností konzultací během 
zpracovávání diplomové práce. 

Zadání bylo splněno v celém rozsahu. Celkově lze hodnotit přístup studenta k vypracování 
závěrečné práce jako příkladný. 

Závěrem lze konstatovat, že diplomant se ve své závěrečné práci dokázal se ctí vypořádat 
s nedostatkem podkladů, které byl nucen často sám dopracovávat, čímž také prokázal svou 
připravenost přejít do skutečného provozu. 

 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1 

 

V Brně dne 27.1.2014 ................................................... 
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Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


