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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. 

Závěrečná práce splňuje zadání v plném rozsahu 

 
Závěrečná práce splňuje zadání v plném rozsahu. 
 

 

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 byla při zpracování práce velmi aktivní, svůj postup průběžně konzultovala, samostatně a tvůrčím 
způsobem pracovala s dokumenty a knižními zdroji. 
 

 
 

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. 
Odborně je práce na velmi dobré úrovni. Studentka k problematice přistoupil v logické souslednosti 
uvedením čtenáře do problematiky obsáhlou teoretickou částí práce, na kterou navázal částí praktickou, 
s mnoha poznatky ze současné praxe velkého stavebního podniku a jeho exportních aktivit. 
 
 

 
 
 

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 má dobrou jazykovou úroveň. Je napsána přehledně a logicky řazena. K formální stránce nemám žádné 
připomínky. 
 

 
 

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. 
Výběr zdrojů a jejich využívání je v rozsahu dostatečném pro kvalitní zpracování tématu. Citace a práce se 
zdroji jsou v souladu s normami a zvyklostmi. 

 
 

 



III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
 
Studentka pracovala velmi soustavně a s velkým zaujetím. Zpracovala řadu podkladů a dat. Vystihla 
správně trendy a hlavní možnosti spojené s vývozem stavebních prací v rámci integrální strategie 
velké stavební firmy. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 


