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POSUDEK OPONENTA  

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 (K126) 
Oponent práce: Ing. Radan Tomek, MSc. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Problematiku finančního plánování a praktického hodnocení již realizovaného projektu lze hodnotit jako průměrně 
náročnou. 
 

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.  

Závěrečná práce splňuje zadání v plném rozsahu. 
 

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

Postup řešení byl správný, logicky a přehledně strukturovaný. Metody řešení byly zvoleny vhodně k tématu práce. 

 

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 
V práci jsou využity a prakticky aplikovány poznatky a znalosti získané studiem. Odborná úroveň práce je vysoká, student pro 
zpracování tématu práce využil všechny dostupné zdroje a informace o něm. 

 

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 
Práce má dobrou jazykovou úroveň. Je napsána přehledně a logicky řazena. K formální stránce nemám žádné připomínky. 

 

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. 
Výběr zdrojů a jejich využívání je v rozsahu dostatečném pro kvalitní zpracování tématu. Citace a práce se zdroji jsou v 
souladu s normami a zvyklostmi. 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Studentka zpracovala problematiku diplomové práce správně a v dostatečné míře podrobnosti. Analýza 
finančního plánování stavební zakázky a návrhy možných opatření pro zajištění optimálního finančního průběhu 
zakázky jsou taktéž správné a realistické. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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