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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Systém hodnocení udržitelnosti (užitečnosti) objektu veřejné a státní správy 
Jméno autora: Lucie Suková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technologie staveb 
Vedoucí práce: Ing. Ondřej Štrup 
Pracoviště vedoucího práce: Hein Consulting, s.r.o., Brandýská 24/99, 181 00 Praha 8 

 
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. 

Diplomantka si vzala za cíl, připravit podklad pro vyhodnocení „užitečností“ veřejných objektů. Toto se jí podařilo a bude to i 
výborným podkladem pro další rozvoj nakládání s veřejným majetkem. DP postoupím k dispozici příslušným pracovníkům na 
MF, MMR, MPO, HLMP atd. 
 

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. 
Diplomantka se o téma své práce zajímala s velkým předstihem (6 měsíců před termínem zadání). Již v této době si 
připravovala zdroje a podklady a navazovala potřebné kontakty. 

 

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. 
Kromě znalosti stavebně odborné si diplomantka získala i mnoho informací z problematiky veřejné správy (např. od 
náměstka ministra financí zodpovědného za tuto oblast). Velice hodnotím zejména to, jak provázala potřeby získané od 
těchto zdrojů s následnými výstupy průzkumů. 

 

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 
Vložte komentář. 

 

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. 
Práce je obsažná avšak přehledná. Výstupy jsou jasné a srozumitelné. 
 

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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Diplomová práce přinesla mnoho nového pro rozvoj správy majetku ve veřejném sektoru. Doposud nebylo možné 
objektivně naplňovat dikci legislativy, kdy radní a starostové „mají prodávat pouze neužitečný majetek“. 
Užitečnost však byla ponechána zcela na jejich zvážení. Práce diplomantky přinesla dostatek podnětů pro to, aby 
tato „užitečnost“ byla legislativně zakotvena. Toto považuji za obrovský přínos a určitě se pokusím ho v co nejvyšší 
míře přenést i na příslušné místa veřejné správy.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 1.2.2018     Podpis: 


