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1. Stručný popis zadaného úkolu 
Student Filip Kudiovský vypracoval bakalářskou práci na téma: „Multifunkční objekt ve 
Starém Ransku, práce vnitřní a dokončovací“.  Součástí zadání bylo pro zadanou 
technologickou etapu stavby vypracovat technickou zprávu řešeného objektu, situaci 
stavby se širšími vztahy dopravních tras, výkaz výměr, technologický předpis, řešení 
organizace výstavby včetně výkresu zařízení staveniště, časový plán, návrh strojních 
sestav, řešení kvality a bezpečnosti práce.  

2. Charakteristika úrovně zpracované VŠKP 
Předložená práce odpovídá požadavkům kladeným na závěrečné vysokoškolské práce jak 
z hlediska grafického, tak i obsahového. Při řešení zadaných úkolů autor použil dostupný 
software – pro rozpočet BUILDpower, pro časový plán CONTEC. 

3. Míra samostatnosti zpracování práce 
Student pracoval po celou dobu samostatně, aktivně a svědomitě. Po celou dobu 
zpracovávání závěrečné práce pravidelně konzultoval s vedoucím. 

4. Míra splnění zadání 
Výsledná bakalářská práce splňuje veškeré požadavky zadání, po formální stránce 
je přehledná a srozumitelná 

5. Celkový přístup studenta k vypracování zadaného úkolu 
Student prokázal svou schopnost použít studiem nabyté znalosti při stavebně 
technologické přípravě ucelené části stavby a tím také svou připravenost uplatnit 
se v reálném provozu. Zúčastnil se rovněž soutěže SVOČ, kde se umístil v oborovém 
kole. 

6. Upozornění na části zpracované nad rámec zadání 
V rámci jiného zadání autor bakalářské práce zpracoval nad rámec běžného obsahu 
porovnání dvou vybraných typů roznášecích vrstev podlah. 

7. Návrh na zvláštní ocenění odevzdané práce 
Práce není navrhována na zvláštní ocenění. 

8. Hodnocení práce klasifikací podle stupnice ECTS 
S ohledem na dosaženou úroveň a také se započtením celkového přístupu v průběhu 
zpracování hodnotím bakalářskou práci studenta Filipa Kudiovského známkou: 

 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1 
 
 

V Brně dne 3. 6. 2016     ................................................... 
Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


