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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Přírodní materiály ve stavebnictví -vícekriteriální hodnocení 
Jméno autora: Bc. Jana Novotná 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Oponent práce: Ing. Václav Tatýrek, Ph.D 
Pracoviště oponenta práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání patří mezi náročnější, neboť povědomí o přírodních materiálech ve stavebnictví je obecně nízká a zjišťování 
relevantních informací je proto složitější. 
 

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. 

Zadání bylo splněno ve všech svých částech.  
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Studentka zvolila správný postup řešení, jednotlivé části práce na sebe logicky navazují a doplňují se. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Z hlediska odborné úrovně lze práci hodnotit jako velmi dobrou, nevyskytují se závažné chyby ani opomenutí. Autorka 
využila podkladů výrobců a konzultovala s nimi. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce má velmi dobrou jazykovou a formální úroveň, místy se však vyskytují pro daný typ práce nevhodné formulace. 

 

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. 
Autorka ve své práci využila dostatek odborné literatury a v textu odlišila vlastní tvorbu od převzatých částí. V seznamu 
použité literatury chybí číslování. 
 

Další komentáře a hodnocení 
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. 
Práce je velmi dobře zpracována a zabývá se problematikou, která není dosud v české literatuře dostatečně zpracována, 
oceňuji proto především první polovinu práce s podrobným popisem jednotlivých materiálů a odkazy na výrobce a 
dodavatele. Zajímavé jsou také výsledky provedeného dotazníkového šetření na velmi velkém počtu respondentů, v práci 
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však není uvedeno, jaký počet respondentů byl osloven osobně, jaký počet písemně a elektronicky. 

 
 
 

 

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. 
 

Předložená práce se zabývá přírodními materiály ve stavebnictví. Velmi oceňuji výběr neobvyklého tématu, ke 
kterému je omezený rozsah informací v odborné literatuře. 

 

Diplomantka by mohla při obhajobě odpovědět na následující otázku: 

1.) Myslíte si, že menší využití přírodních materiálů ve stavebnictví (s výjimkou dřeva a kamene) je způsobeno 
jen vyšší cenou těchto materiálů? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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