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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Prognóza výkonu výrobního podniku a odhad dopadu na VAPE 
Jméno autora: Lukáš Rudl 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: doc. Ing. P. Dlask, Ph.D. 
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 se zabývá standardní statisticko-matematickou disciplínou, jakou je predikce budoucího výkonu stavebního podniku. 
Predikci zpracovává s ohledem dopadu na přidanou hodnotu na jednoho zaměstnance jako ukazatel, který má pro podnik 
důležitou vypovídací schopnost. 
 

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. 
Student byl při řešení aktivní, dařilo se plnit pravidelný plán konzultací a bylo možné zachytit případné nežádoucí odklony od 
řešeného tématu. Student si pro ověřování teoretických východisek samostatně zajistil kontakt na stavení podnik a získal si 
přístup k interním informacím 

 

Odborná úroveň B - velmi 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. 
Práce obsahuje standardní odborné členění včetně současného stavu řešené problematiky s náhledem mimo ČR, rozborem 
teoretických východisek a návrhem praktické aplikace. 

 

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 je psána srozumitelnou formou a obsahuje konzistentní značení v celém rozsahu. Součástí je také seznam zkratek a 
používaných pojmů. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 
Práce s použitými zdroji je na standardní úrovni. Jejich množství a strukturu by bylo možné obohatit. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
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Ve zpracované práci si cením navázané spolupráce se stavebním podnikem, který poskytl prostředí pro ověření 
teoretických předpokladů. Práce tohoto typu (obsahující zpracování praktické aplikace) vyžadují vyšší časové 
nároky na zvládnutí problémů pro tvorbu aplikace a následné sestavení její dokumentace, odzkoušení a odladění. 

Otázky k obhajobě: 

1. Jakou měly odezvu závěry práce v kooperujícím podniku? (prosím, rozvést komentář). 
2. Komentujte více, jaké externí vlivy zasahují do predikce výkonu podniku? 
3. Jakým způsobem by bylo možné externí vlivy zapracovat do zpracované SW aplikace? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 22.6.2017     Podpis: P. Dlask 


