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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Marcela Caldová 
Jméno autora: Technicko-ekonomická studie využití objektu klášterního pivovaru 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. 
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. 

Zadání diplomové práce bylo splněno bez výhrad.  
 

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. 
Studentka pracovala samostatně a práci průběžně konzultovala. Na konzultace přicházela připravená s konkrétními dotazy.  

 

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. 
Odborná úroveň práce je výborná, studentka pracovala systematicky, vycházela z již zpracovaných technických podkladů, jež 
zpracovala v rámci své bakalářské práce, které rozšířila a následně jich využila jako vlastní podklad pro zpracování diplomové 
práce. Veškeré kroky jsou v práci podrobně popsány a zdůvodněny a to jak v rámci návrhu variant, tak také při stanovení 
nákladů a výnosů jednotlivých variant. 

 

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 má logickou strukturu a je srozumitelná. Po jazykové a typografické stránce je na velmi dobré úrovni. Vyskytují se 
ojedinělé překlepy. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 
Studentka využila v práci odpovídající studijní materiály. Zdrojem byla nejen odborná literatura, ale i konzultace s odborníky 
z praxe. V práci není zcela přesně oddělena část, která je převzata z bakalářské práce. Bibliografické citace jsou úplné. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
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Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

Téma diplomové práce patří mezi náročné, neboť obsahuje část technickou i ekonomickou. Autorka zpracovala 
rozsáhlou a kvalitní práci, která byla konzultována s vlastníky nemovitosti a bude využita i v praxi. 
 
Navrhuji komisi zvážit udělení pochvaly za předloženou diplomovou práci. 
 
 
Datum: 3.2.2017     Podpis: 


