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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Závěrečné vyhodnocení stavebního projektu 
Jméno autora: Lucie Lakomá 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: doc. Ing. Zita Prostějovská, 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. 

Zadání práce je bez výhrad splněno. Zadání patří pro danou úroveň studia mezi náročnější. 

 

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 pracovala systematicky a aktivně. Při zpracování projevila schopnost samostatné tvůrčí práce. K řešení 
i zpracování práce přistupovala konstruktivně se snahou nalézt vhodné řešení.  

 

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. 

Zaměření bakalářské práce je komplexní a náročné na aplikaci odborných znalostí. Studentka při zpracování práce využila 
znalosti získané studiem, tak ve značné míře si musela problematiku nastudovat, jelikož daná problematika je vyučována 
až v magisterském stupni studia. Z obsahu i závěrů práce je patrné, že studentka je schopna vnímat danou problematiku 
v širších souvislostech a činit relevantní závěry založené na informacích získaných z rozboru situace. 

 

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 

Jazyková i stylistická úroveň práce jsou dobré. Texty práce jsou srozumitelné. Autorka používá vhodné formulace 
a výrazy. Typografická úroveň práce je dobrá.  

 

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. 
Pro zpracování práce jsou zvoleny vhodné zdroje, které jsou v textu práce odkazovány jednotným citačním stylem, včetně 
interních zdrojů projektu využívaných v práci.  Formát bibliografických záznamů v seznamu použitých zdrojů nemá 
vážnější formální nedostatky.  
 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 

Předložená bakalářská práce se věnuje problematice, která přesahuje rámec výuky v tomto stupni studia. Práce je 
zaměřena na komplexní vyhodnocení realizovaného stavebního projektu. Práce má jasně stanovený cíl, kterému 
odpovídá struktura práce. Závěry práce jsou relevantní a odpovídají zjištěným skutečnostem. Studentka při řešení 
pracovala systematicky a aktivně. Odborná, obsahová i formální stránky práce jsou bez výhrad. Práci považuji za 
velmi zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.   

 

Otázka k obhajobě: 

V tabulce 3 na str. 9 uvádíte položku Zařízení staveniště. Z jakých částí je tato položka tvořena? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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