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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Projektové řízení výstavbových projektů 
Jméno autora: Patrik Tran 
Typ práce: bakalářská 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení stavebnictví 

Oponent práce: Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D. 

Pracoviště oponenta práce: Katedra ekonomiky a řízení stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce je standardní. Protože problematika projektového řízení není obsažena v bakalářském studiu, mohlo být 

seznámení se s ní pro studenta náročnější. 
 

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.  

Student v zásadě splnil zadání.  
 

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

Student zvolil správný postup při zpracování praktických příkladů jednotlivých metod. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
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 
Odbornost práce je poznamenána tím, že student musel danou problematiku nastudovat samostatně, nicméně student 

prokázal schopnost aplikovat znalosti získané z odborné literatury na konkrétní příklad. 

Vzhledem k výše uvedenému je teoretická část práce rozsáhlejší, než část praktická, ve které uvedl modelové příklady 

aplikace některých metod uvedených v teoretické části. 

 

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 
Práce je napsána srozumitelně a má logickou strukturu. V práci lze nalézt drobné stylistické nedostatky.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Citace jsou v teoretické části práce důsledně uváděny a odpovídají citační etice. Student používá starší formát zápisu odkazů 

v textu. V seznamu literatury, by měly být zdroje uvedeny v pořadí podle číselného odkazu. Internetový zdroj 

Managementmania lze považovat spíše za zdroj popularizační než za odborný. 
 

Další komentáře a hodnocení 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 

Práce odpovídá zadání. Praktická část je poměrně stručná a uvádí modelové příklady některých metod 

doporučovaných využívaných při řízení projektů. Student prokázal schopnost využít znalosti získané samostudiem 

při zpracování praktických úkolů. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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