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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Dle zadání diplomové práce má diplomová práce obsáhnout problematiku hodnotového managementu – teoretický rozsah a
možnosti uplatnění v rámci stavebního projektu. Má být pojednána současná praxe v zahraničí a uplatnění v českém
stavebnictví.

Splnění zadání

splněno

První část diplomové práce je podrobnou rešerší zdrojů k problematice hodnotového managementu. Diplomantka uvádí
definici, historii, přínosy užití i překážky implementace hodnotového managementu. Věnovala se rovněž hodnotě a jejímu
vnímání v rámci stavebního projektu. Podrobně jsou popsány hodnotové studie, jejich průběh, začlenění do výstavbového
projektu. Obsáhlá je část týkající se druhů hodnotových studií, jejich dílčích cílů a kritických faktorů úspěšnosti hodnotových
studií.
Diplomantka zmapovala současnou praxi hodnotového managementu ve stavebních projektech v zahraničí. Zaměřila se na
britský veřejný sektor, projekty dopravní infrastruktury v USA. Rovněž je uvedena případová studie projektu veřejné
knihovny v Edinburgu.
Uplatnění hodnotového managementu v českém stavebnictví je posouzeno na základě dotazníkového šetření. Výstupy jsou
přehledně prezentovány v grafech se slovním doprovodem. Na základě rešerše literatury, zahraniční praxe a dotazníkového
šetření zpracovala diplomantka SWOT analýzu komplexního užití hodnotového managementu na českých stavebních
projektech a zformulovala doporučení.
Zadání bylo splněno.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně

Studentka byla při řešení aktivní, řešení průběžně konzultovala. Studentka je schopna samostatné tvůrčí práce.

Odborná úroveň

A - výborně

Diplomová práce je zpracována na vysoké odborné úrovni, studentka při zpracování využila znalosti získané v rámci studia,
zahraničního studijního pobytu a konzultací, dále z odborné literatury.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

K formální a jazykové úrovni nemám připomínky. Rozsah práce odpovídá požadavkům na diplomovou práci.

Výběr zdrojů, korektnost citací

A - výborně

Studentka využila 10 zahraničních monografií, 3 české monografie, řadu odborných zahraničních článků, velké množství
internetových zdrojů a podkladů ze zahraničního studijního pobytu. Citace jsou označeny.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Jedná se o kvalitně zpracovanou diplomovou práci, velmi dobře uplatnitelnou v praxi.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 18.1.2016

Podpis:
doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

2/2

