
 

1/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  ČINNOST TECHNICKÉHO DOZORU PŘI REALIZACI  

DOPRAVNÍCH STAVEB 
Jméno autora: Bc. Frdlík Martin 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Fakulta stavební (FSv) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadané téma diplomové práce je zaměřeno na činnost technického dozoru při realizaci dopravních staveb na silnicích II. a III. 
třídy, které jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje. Autor DP měl definovat tuto dopravní infrastrukturu, její výstavbu  
a modernizaci včetně dopadů na danou oblast. Zaměření mělo být orientováno zejména na zajištění inženýrské činnosti 
v podrobnosti výkonu činnosti technického dozoru stavby.  Hlavním cílem práce bylo navrhnout program, který by bylo 
reálné využívat při výkonu této činnosti, pro lepší komunikaci mezi jednotlivými účastníky výstavby. 

 

 

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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání autor jednoznačně splnil. Uvedený výčet činností v rámci výkonu TDS včetně finančního vyjádření náročnosti při 
variantě – provádět vlastními či externími pracovníky – je velmi užitečný a podnětný.  Zpracovaný návrh SW aplikace je 
dostatečně podrobný, aby byl podkladem pro programové zpracování a následné využití. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Autor pracoval jednoznačně samostatně a je zřejmé, že zahrnul (zejména do programu TDSoft) i dosud zíkané určité vlastní 
zkušenosti. Posoudil zvýšení administrativní náročnosti u investorských organizací a firem zaměřených na výkon činnosti TDS 
a proti tomu definoval časové úspory a zejména dostupnost informací – jak okamžitou, tak i archivní při využití SW TDSoft .  
 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autor využil veškerých získaných znalostí ze studijního programu. Problematiku správně nejdříve analyzoval – popsal situaci, 
záměr, zaměřil se na relevantní přístupy ke zpracování problematiky a to s cílem docílit co největšího efektu co do úspor u 
veřejných zakázek. 
Lze předpokládat, že aplikace SW v praxi může přinést významné úspory. 
Vyzdvihnout je třeba odbornou úroveň autora, neboť tuto prokázal i propojením s novým legislativním předpisem 
zaměřeným na veřejné zakázky a – a to uvedením „Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.“. Autor v DP shrnul 
změny v novém zákoně, jež jsou platné od 1. 10. 2016.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. 
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Práce je přehledná a srozumitelná v dobré stylistické úrovni. Je vypracována pečlivě a jazyková úroveň je odpovídající 
odbornému textu.  
Předložená práce splňuje obsahové, věcné i formální stránky kladené na diplomovou práci.  
Počet stran a položek zdrojů považuji za přiměřený. Značná je svým rozsahem přílohová část. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Vložte komentář. 
Použitá literatura a využitá četnost zdrojů je dostatečná. Odkazy jsou citované podle platné normy ČSN ISO 690-1 
Bibliografické citace. Počet stran práce a položek zdrojů považuji za přiměřený. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
Pro subjekt vykonávající činnost technického dozoru představuje navržený SW zdánlivě vyšší nároky na administrativu, ale 
vlastní provádění inženýrské činnosti s využitím tohoto programu je potřeba spatřovat v jednoznačném zvýšení kvality 
nabízených služeb jak u inženýrských organizací, tak i v rámci investorských organizací, zajišťujícím činnost vlastními 
pracovníky.  
Jako velmi přínosné spatřuji výpočet finanční náročnosti výkonu TDS v obou variantách posouzení.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Stanovené cíle v práci byly splněny a to jak z formálního hlediska, tak i z hlediska použitých metod. Zpracování a vyhodnocení 
získaných poznatků a navržený SW jsou jednoznačně využitelné pro praxi.  
Obsah i forma práce prokazuje orientaci autora v dané oblasti a to včetně zpracování a vyhodnocení informací spojených 
s konkrétními výstupy. 

 
 

Ještě doporučuji při obhajobě reagovat na následující: 

Jaká je potřebná kapacita při využití uvedeného SW pro uložení dat min. po dobu 5 let ??? 
 

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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