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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vliv investic na rozvoj regionu 
Jméno autora: Matouš Procházka  
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. 

Práce splnila zadání.  
 

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 by velice aktivní.  K práci přistupoval odpovědně a dokázoval, že je schopen samostatné tvůrčí práce . 

 

Odborná úroveň Zvolte položku. 
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 je nadstandardní. Při práci diplomant dokazoval schopnost orientace v dané problematice, tj. územních 
celků a investic směřujících do nich. Dále prokázal aplikovat záležitosti systémové dynamické analýzy ekonomických procesů. 
Diplomant prokázal schopnost pracovat s podklady a literaturou. 
 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce Zvolte položku. 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Práce je doplněna řadou grafů a obrázků. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací Zvolte položku. 
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 
 
Souhrnně je moje hodnocení velice pozitivní. Jedná se o trochu atypickou diplomovou práci s využitím metod systémové 
dynamiky. V práci je popsána situace v regionu Kolína, objemy investic, jejich vliv na okolí. V praktické části je pak pomocí 
software STELLA zachycen určitý model chování v daném regionu.  
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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Jedná se velice pěknou a atypickou diplomovou práci, která by se dala dále rozvíjet a posloužit tak pracovníkům 
veřejné správy při jejich činnosti. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  Zvolte položku. 
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