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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce: Příprava staveb a její dopady na realizaci
Jméno autora: Michal Mates
Typ práce: bakalářská
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Vedoucí práce: Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D.
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Splnění zadání práce splněno

Student splnil jednotlivé body zadání. V bodě analýza konkrétních zakázek se věnoval rozboru jen jedné zakázky, i když patně 
s typickými problémy.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře

Student průběžně konzultoval postup prací, v praktické části samostatně zajistil a vyhodnotil získaná data o vybrané zakázce.
Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce, ke zpracování praktické části se ale dostal později, mohla být 
propracovanější.

Odborná úroveň C - dobře
.

Práce má dobrou odbornou úroveň. Student v teoretické části obecně popsal náležitosti zadávací dokumentace a 
dodavatelskou přípravu a posléze i přípravu konkrétního dodavatele. Na jedné vybrané realizované stavbě poukázal na 
hlavní problémy plynoucí z nedostatečné přípravy zakázky. Práce má spíše popisný charakter. Závěrečná doporučení jsou 
poměrně obecná.

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře

Práce má logickou strukturu, je psána srozumitelně a přehledně. Práce má velmi dobrou jazykovou úroveň.

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře

Student samostatně vyhledal dostatečné množství aktuálních zdrojů pro zadané téma. Zdroje jsou v práci věcně správně 
citovány. V některých částech teoretické části práce jsou odkazy na zdroj uvedeny až po větším celku textu.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Student při hodnocení vybrané zakázky i v závěru vystihl podstatné problémy přípravy zakázky, jak na straně zadavatele, tak 
na straně dodavatele stavby, které mají vliv na nedodržení nákladových a termínových parametrů. Lépe by se problém 
prezentoval na základě více praktických příkladů (např. i na příkladech veřejných zakázek)

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře.
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