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Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomantka si zvolila téma modernizace sportovního areálu. Téma jde přes problematiku územního plánování až po detailní 
vybavení stadiónu – povrch, tribuny, hřiště,… -  a jeho světelných a akustických parametrů. Pro konkrétní podmínky v obci 
Myslkovice hledá nejvhodnější investiční záměr, který by mohl být v obci realizován. Téma je specifické a je potřeba 
dohledat informace, které se k této problematice váží. 
 

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. 

Definované cíle práce byly zcela naplněny. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka byla po celou dobu vedení práce aktivní a mimo pravidelné osobní konzultace průběžně zasílala rozpracovanou 
práci emailem k nahlédnutí. V začátku zpracování DP jsme probrali směr, kterým by se práce měla ubírat a pak již 
diplomantka práci zpracovávala samostatně a konzultace byly spíš v rovině vyřešení formálních náležitostí než obsahové 
stránky. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
K tématu si studentka vyhledala potřebné podklady a i si zajistila informace k sportovnímu areálu v Myslkovicích, pro který 
vypracovala 3 varianty investičních záměrů pro modernizaci tamního sportovního areálu. Teoretické poznatky o vybavení a 
parametrech sportovních areálů jsou přehledně zpracovány v  kapitolách DP. V práci je vhodně použita anketa a SWOT 
analýza pro vyhodnocení investičního záměru. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazykové úpravě práce nemám co vytknout. Zpracování je na vysoké úrovni. 

 

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. 
K práci se zdroji bych jen vytknul formální zápis některých citovaných zdrojů v seznamu literatury. Jinak uvádění citací 
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odpovídá normě. 
 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Diplomantka zpracovává tématiku modernizace sportovních areálů v blízkosti malých obcí, kde nejsou takové 
možnosti sportovního vyžití jako ve větších městech. V práci se zaměřila na zmapování možností a parametrů 
vybavení takových to sportovních areálů. 

Pro obec Myslkovice vypracovala 3 investiční varianty, které posléze vyhodnotila a zvolila nejvhodnější variantu. 

Po počátečním nasměrování studentka pracovala samostatně a průběžně prezentovala postup v DP. 

Cíle práce byly naplněny a formální a jazyková stránka je hodnocena velmi pozitivně. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

K práci mám následující dotazy: 

1) Je rozdíl připravit investiční záměr sportovního areálu u malé obce a většího města? 

2) Myslíte si, že by rozvoj sportovního areálu v obci Myslkovice mohl mít i vliv na cenu nemovitostí v obci? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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