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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Optimalizace procesů ve stavebním podniku DYNAL 
Jméno autora: Michal Sklenář. 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: Ing. Martin Čásenský, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce 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. 

Téma je aktuální a cíle práce jsou náročnější než průměr. Zadání bylo splněno. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Diplomant pracoval aktivně a samostatně. Nemám připomínek. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení. 
Po odborné stránce práce odpovídá diplomové práci. Použití optimalizační metod z operační analýzy je zajímavou a vhodnou 
možností pro řešení daných problémů.  

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
V práci se objevují překlepy a gramatické chyby. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Diplomant použil jemu dostupné zdroje a ty zdroje byly odpovídajícím způsobem citovány. Kromě teoretických podkladů 
byly získány a použity hojné informace a data ze zkoumané firmy. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Výsledky diplomové práce by mohly zdatně přispět ke zlepšení organizace a provozu podniku. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
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Diplomant na praktickém případu konkrétního podniku navrhnul řešení nového organizačního uspořádání, které 
vychází z procesů v něm probíhajících.  Jedná se o tvůrčí řešení, jehož výsledky by v případě jejich implementace 
mohly přispět ke zlepšení organizace a hospodářských výsledků daného podniku. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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