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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání Zvolte položku. 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání odpovídá danému tématu. Práce je vypracována v anglickém jazyce a zabývá se zajímavým tématem Early 
Contractor Involvment (ECI) – časné zahrnutí dodavatele a jeho implementací. 

 

Splnění zadání Zvolte položku. 
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. 

Předložená diplomová práce splňuje zadání. 
 

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

Zvolený postup je adekvátní tématu a cílům práce. První část rozebírá teoreticky danou tématiku a v praktické části jsou 
zpracovány tři studie proveditelnosti. 

 

Odborná úroveň Zvolte položku. 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň je adekvátní pro diplomovou práci. Diplomant prokázal schopnost pracovat s literaturou a i s praktickými 
podklady, které získal během svého studia v zahraničí.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce Zvolte položku. 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň je bez připomínek a rozsah práce je dostatečný. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací Zvolte položku. 
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. 
Jak je uvedeno výše, diplomant prokázal schopnost pracovat s literaturou a i s praktickými podklady, které získal během 
svého studia v zahraničí. Citace jsou v souladu s danými normami. 
 

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). 

 



 

2/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Jedná se kvalitní diplomovou práci napsanou v angličtině. První část rozebírá teoreticky tématiku časného zahrnutí 
dodavatele a v praktické části jsou zpracovány tři studie proveditelnosti a další záležitosti. Diplomant v práci bohatě uplatnil 
zkušenosti a poznatky, které získal během svého studia v zahraničí. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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