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Hodnocení práce: 

1. Zpracování tématu a soulad se zadáním diplomové práce 

Diplomová práce je zpracovaná v souladu se zadáním. Téma je zpracované velice dobře a to jak 

v části teoretické, tak i v praktickém příkladu.  

 

2. Formální úprava práce, včetně jazykové správnosti 

Po formální stránce hodnotím práci výborně a to jak v členění jednotlivých částí, tak i po jazykové a 

gramatické stránce. 

 

3. Logická stavba, struktura a provázanost textu 

Všechny kapitoly a odstavce jednotlivých kapitol jsou řazeny logicky za sebou a jsou provázány 

tématem práce, od kterého není odváděno nadbytečným textem.  

 

4. Rozsah a kvalita zpracované literatury 

Použitá literatura je použita formálně správně. Práci s odbornou literaturou, mající vztah k tématu, 

hodnotím jako vynikající. Je použita literatura jak domácí, tak zahraniční.   

 

5. Tvůrčí přístup 

Diplomantka prokázala velkou dávku tvůrčího přístupu při zpracování tématu.  

 

6. Splnění cílů práce, kvalita závěrů a doporučení 

Diplomová práce jednoznačně splnila vytčený cíl. Kvalita závěrů s uvedením konkrétního projektu 

s konkrétními údaji je jednoznačně velkým přínosem pro širokou odbornou veřejnost.  

 

7. Využitelnost výsledků práce v teorii a praxi 

Využitelnost výsledků práce v praxi považuji za mimořádný přínos této diplomové práce. Diplomantka  

dokázala na konkrétním projektu automatického parkovacího systému finanční udržitelnost projektu, 

což je jedním z hlavním předpokladů využití financování z národní či evropských fondů.  



Závěrečné hodnocení 

Diplomová práce byla vypracována na základě žádosti soukromé firmy. Splňuje velkou měrou 

požadavek na originalitu. Po obsahové stránce je vypracována nad rámec tématu a požadavku.  

Jednoznačný praktický přínos jak v části teoretické, tak zvláště v oblasti praktického využíti podložené 

ekonomickými ukazateli jednoznačně vyvyšují tuto práci nad běžný standard.  

 

Proto bych rád tuto práci doporučil na zvláštní ocenění. 

 

PŘEDLOŽENOU DIPLOMOVOU PRÁCI DOPORUČUJI K OBHAJOBĚ 

 

Předloženou diplomovou práci hodnotím stupněm A - výborně 

 

Otázky na diplomantku: 

Nemám otázky.  
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