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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vyhodnocení změn v projektu 
Jméno autora: Bc. Vladimír Kraus 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Oponent práce: Ing. Michal Vondruška, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, K 126 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář 

 

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.  

Vložte komentář. 
 

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

Vložte komentář. 

 

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 
Vložte komentář. 

 

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 
Vložte komentář. 

 

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. 
Vložte komentář. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).  
 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Student ve své diplomové práci velmi systematicky a důsledně analyzoval změnové řízení náročného 
technologického projektu. Z řešení práce je zřejmé, že i ověření a zkušení generální dodavatelé staveb mohou 
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mít v projektech velkého rozsahu určité rezervy v procesním řízení změn, které tato práce pomohla zpětně 
odhalit. Výsledky práce tak mohou tak přispět ke zlepšení projektového řízení dané firmy. 

 

Otázky: 

1. Měly požadované změny v konstrukčním řešení železobetonových konstrukcí dopad na platnost 
stavebního povolení kvůli novému dispozičnímu uspořádání projektu a novému statickému výpočtu?  

2. Jak byl formálně řešen proces schvalování projektové dokumentace a změnového listu u obchodního 
balíčku „Železobetonové konstrukce“ v dodavatelském systému stavby? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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