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Diplomant Bc. Marek Kervitcer zpracoval stavební část diplomového projektu „Víceúčelové 
kulturní centrum“. Podkladem pro zpracování diplomové práce mu byla urbanistická studie 
záměru ve Veselí nad Moravou, kterou zpracoval v souladu s požadavky územního plánu pro 
danou lokalitu a typ objektu, katastrální mapa s vyznačenou lokalitou pro realizaci objektu 
požadovaného charakteru a provozně technické požadavky pro objekty stejného zaměření. 
Dalšími podklady byly vlastní dispozičně provozní studie, hydrogeologický průzkum stávající 
lokality, který je pro založení požadovaného typu stavby velmi složitý, rekognoskace 
zájmového území a požadavky na dopravně obslužné komunikace. 

Diplomant při zpracování diplomové práce postupoval samostatně s využitím informací 
získaných při odborných konzultacích, především v oblasti založení stavby a řešení celé 
stavební jámy včetně odvodnění, dále v oblasti statiky betonových a zděných konstrukcí a 
v neposlední řadě i v oblasti specifického dispozičního členění objektu, dle požadavku 
provozovatele. Prokázal, že teoretické znalosti získané při studiu na fakultě stavební je 
schopen aplikovat ve své práci. 

Diplomant zvládl práci v rámci požadovaného rozsahu. Vzhledem ke složitosti navržené 
stavby a jejího náročného založení se dopustil drobných chyb, které nejsou zásadního 
charakteru a vyplývají ze specifičnosti celého stavebně konstrukčního a dispozičně 
provozního řešení.   

Grafická úroveň zpracování projektu je na výborné úrovni. Pro grafické zpracování výkresu 
uplatňoval platné legislativní předpisy a normy, především v oblasti zakreslování a v oblasti 
navrhování konstrukcí. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze konstatovat, že diplomant bude schopen řešit v 
praxi zadané projekční úkoly na velmi dobré odborné úrovni. Vzhledem k celkové úrovni 
práce a velmi aktivnímu a preciznímu přístupu diplomanta k zadané problematice hodnotím 
předloženou diplomovou práci. 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1,0 

 

V Brně dne 20.1.2017 ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


