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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Popis a vyhodnocení přínosů z realizace projektu protipovodňových opatření řeky Lužnice 
v Táboře 

Jméno autora: Filip Slaba 

Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K126 – Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví  
Oponent práce: Ing. Michal Strnad 
Pracoviště oponenta práce: K126 – Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Bakalářská práce se věnuje zpracování finanční analýzy již realizovaného protipovodňového opatření v Táboře. Práce 
popisuje podmínky, postup a vyhodnocení veřejné soutěže a analyzuje rozdíly v rozpočtu projektanta a rozpočtu hlavního 
dodavatele. Rovněž je zaměřena na odhad škod způsobených jednotlivými n-letými povodněmi řeky. 

 

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.  

Student splnil zadání v celém rozsahu teoretické i praktické části práce. 
 

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

Postup řešení byl zvolen správně. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
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  
Odbornou úroveň snižuje jednoduchost a nižší obsáhlost jednotlivých kapitol. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Práce svým rozsahem odpovídá úrovni bakalářské práce. Kromě slovních překlepů je bakalářská práce po jazykové stránce 
v pořádku. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Je evidentní, že veškerá data student získal z veřejně přístupných dokumentů. 
V bakalářské práci chybí zastoupení zákonů a norem (např. Zákon o zadávání veřejných zakázek, …). 

 

Další komentáře a hodnocení 
 
Přes uvedené nedostatky práci hodnotím kladně a doporučuji k obhajobě. 
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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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