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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční plánování stavební zakázky z pohledu dodavatele 
Jméno autora: Bc. Veronika Sojková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: Ing. Eduard Hromada, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Obsahem práce je popis problematiky finančního plánování stavebních zakázek ve středně velké stavební společnosti. Jedná 
se o náročnější diplomovou práci vzhledem k nutnosti získat a analyzovat řadu vnitrofiremních materiálů a provést 
konzultace s vedoucími zaměstnanci stavební společnosti. 

 

 

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. 

Autorka cíl práce naplnila v souladu se zadáním diplomové práce. 

 

 

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. 
Autorka práci řešila v souladu s metodickým postupem stanoveným v zadání. 
 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Zvolená struktura práce je vyhovující. Informace z jednotlivých kapitol na sebe navazují. Teoretická část práce je doplněná 
praktickou částí, která popisuje současný přístup stavební společnosti při finančním plánování stavebních zakázek. Praktická 
část je završená dvěma návrhy na sestavení finančního plánu a jejich vyhodnocením. V rámci řešení práce se vyskytnul 
problém s nemožností použít určité citlivé vnitrofiremní informace a data, tudíž nemohly být naplněny všechny původně 
plánované cíle práce. 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce splňuje požadavky na formální náležitosti i úpravu. Rozsah práce je nadstandardní. Práce je úhledně zpracována s 
dobrou stylistickou úrovní. Vyjadřování autorky je odborně správné, jazykový styl je kultivovaný a bez gramatických chyb. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Seznam literatury obsahuje všechny zdroje (celkem 10 zdrojů), které autorka v práci používala. Všechny odkazy na externí 
zdroje informací jsou v práci správně označeny a práce je jednoznačně vlastním dílem autorky. Citace v textu odpovídají 
citační normě kladené na odborné práce. 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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