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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Ekonomické sledování stavební zakázky v oboru dopravních staveb  
Jméno autora: Martin Krejčí 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Oponent práce: Ing. Martin Čásenský, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Bylo zvoleno zajímavé zadání – Ekonomické sledování stavební zakázky v oboru dopravních staveb. 

 

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.  

Zadání bylo zcela splněno. 
 

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

Diplomant zvolil zcela odpovídající způsob řešení. 

 

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 
Diplomant prokázal schopnost pracovat s podklady a literaturou. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Práce je doplněna řadou obrázků. Nemám připomínek 

 

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 si vybral vhodné podklady a správně je v práci použil a citoval. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Diplomant v úvodu řeší věci, které patří spíše do závěru. V teoretické části popisuje specifiku řešení dopravních staveb. Zde 
bych měl jednu připomínku.  Jsou zde popsány železniční a silniční stavby, ale postrádám zmínku o letištních stavbách. 
V nedávné době se stavěla nová runway na pražském letišti. 
Je zde proveden velice pěkný popis účetnictví, daňových záležitostí a finančního managementu ve stavebnictví  -  náklady, 
výnosy, závěrka, uzávěrka atd. včetně popisu a užití bankovních záruk. 
Přínosem práce je zpracování check-listů pro několik oblastí.  Ty pak mohou sloužit jako scénář pro to aby se na něco 
nezapomnělo – Fakturace a provedení prací; kontrola nákladových faktur; Placení závazků; Zaúčtování výnosů a nákladů; 
Správa pohledávek; Uvolňování pozastávek a Obecné záležitosti. 
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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. 
 

Jedná se velice pěknou a podrobně zpracovanou práci ke které nemám podstatných připomínek. Nemám 
dodatečné otázky.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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