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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Dle mého názoru stanovení cíle práce „Analýza řízení a zadávání dopravních staveb v ČR“ je poměrně obecné zadání. Cíl
práce by měl řešit konkrétní problém.

Splnění zadání

splněno s menšími výhradami

Předložená závěrečná práce splňuje zadání tak, jak bylo stanoveno pravděpodobně vedoucím práce po dohodě s autorkou
práce. Cíl práce, tak jak byl zadán, je splněn s výhradou. Práce řeší problém popisně s obecnými závěry. Závěry řešení daného
problému by bylo vhodné specifikovat.

Zvolený postup řešení

správný

Studentka zvolila správný postup i metody řešení v rámci svých možností.
Vložte komentář.

Odborná úroveň

B - velmi dobře

Odbornost práce odpovídá danému tématu. Využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury je dobré s výhradou.
Mnoho textu je přebráno od jednoho autora, například od prof. Ochrany. Autorka mohla využít širšího okruhu autorů, kteří se
daným tématem zabývají. Potom odbornost zejména v teoretické části práce, ale i praktické nedosahuje takové kvality.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

B - velmi dobře

Správnost používání formálních zápisů obsažených v práci, typografickou a jazykovou stránku hodnotím jako dostatečnou.

Výběr zdrojů, korektnost citací

C - dobře

Aktivita studentky při získávání a využívání studijních materiálů mohla být zdařilejší. Výběr pramenů, zejména odborných
monografií a článků nebyl optimální. Studentka mohla využít více relevantních zdrojů, zejména zahraničních.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Závěrečné práce, dle mého názoru postrádá kvantifikaci závěrečných i dílčích výsledků a využití širšího záběru
použité odborné literatury. Doporučuji, aby se autorka u obhajoby vyjádřila k následujícím otázkám .
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1. Jaká zahraniční odborná literatura pojednává o problematice zadávání dopravních staveb?
2. Jaké konkrétní zkušenosti z dané literatury se dají v ČR využít?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.

Datum: 31.1.2016

Podpis: Doc. Ing. Dědina Jiří, CSc.
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