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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Projektový plán na výstavbu rodinného domu 
Jméno autora: Bc. Lucie Černá 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut manažerských studií 
Oponent práce: doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: FSv, Katedra inženýrské informatiky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práci hodnotím jako průměrně náročnou. 

 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Práce splňuje zadání dle bodů uvedených v zadání. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Postup je odpovídající z pohledu bodů zadání. 

 
Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Studentka nepochybně využila znalosti z absolvovaných předmětů i z uvedené literatury. Mohl být uveden i síťový graf, 
nemusela by se v textu popisovat návaznost činností, str. 41. Architekt zodpovídá nejen za vizualizaci projektu. Chybí popis 
výběru projektanta a zhotovitele. Dále je vhodné zmínit se o druhu kontraktu, který by se využil pro realizaci. K tomu patří i 
zhodnocení rizika s tím spojeného. Stručný popis výstupu není uveden (po technické stránce) – např. druh zdiva, materiál 
příček, krytina, způsob vytápění. 4.5.3. Materiální zdroje – lopata, krumpáč a zároveň je uvedena i krytina a okapy – patří 
to k sobě? Rizika- není uveden nárůst cen materiálu, dostupnost, kvalita týkající se všech položek a z toho vyplývající 
předělávky.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Celkově dobře zpracované, místy špatné skloňování a pravopis (vyplívá). Metry čtvereční se již nepíší ve tvaru m2? 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Aktivitu nemohu posoudit. Literatura odpovídá zaměření diplomové práce. Vhodná by byla i nějaká literatura z oblasti 
výstavbových projektů. 

 
Další komentáře a hodnocení 
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Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
 

 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Diplomová práce pokrývá popsaný problém, ale některé kapitoly by mohly být podrobnější případně doplněny o 
další aspekty tohoto typu projektu. 
 
Jaký by byl vhodný kontrakt pro tento projekt?  
Projektový tým – kolik tam bude pracovníků?  
Ostatní administrativní činnosti (230 tis. Kč) – co zahrnují? 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
 
 
 
 
Datum: 30.5.2022     Podpis: 


