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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Inovace kontroly nákladů na stavbě 
Jméno autora: Bc.Zbyněk Škoda 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení staveb 
Oponent práce: Ing. Josef Fiala 
Pracoviště oponenta práce: SMP CZ, a.s. – VS stř.PIM 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce je náročnější, hlavně z důvodu praktické části práce, kde se autor zabýval implementací inovace do stávající 
firemní struktury v naší firmě, přesně v mém středisku. V teoretické části si musel autor nastudovat informace z odborné 
literatury, které pak aplikoval v praktické části. Dále musel absolvovat nespočet schůzek s techniky i na stavbách, aby 
pochopil původní systém kontroly a mohl navrhnout nový. 

 

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.  

Zadání bylo splněno bez výhrad. 
 

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

Zvolený postup řešení práce je správný. Autor nejprve rozebral teorii týkající se inovací a typy inovací, rozebral systém 
realizace inovací a popsal systém řízení inovací. Dále představil společnost, ve které bude prováděna praktická aplikace, 
analyzoval zaměření v této společnosti na inovace a zhodnotil postoje společnosti k inovacím. Následně analyzoval existující 
proces, který inovuje. 
K inovaci procesu hodnocený potřeboval zjistit relevantní data a na jejich základě proved aplikaci teoretických postupů a 
implementoval inovaci procesu ve společnosti. Inovace byla vyzkoušena, přes zpětnou vazbu upravena, aby vyhovovala plně 
zadání a požadavkům střediska. Od té doby se plně využívá. 
 

 

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 
Odborná úroveň práce je velmi dobrá, autor využil znalosti získaných studiem, z odborné literatury a podkladů z praxe. 
Postup zpracování diplomové práce je logický a jasný. Aplikační část vyžadovala velmi vysokou odbornou úroveň v oblasti 
programování ve VBA. 
Závěry práce jsou relevantní, využitelné v praxi a tím jsou velkým přínosem při využití v praxi. 

 

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 a typografická stránka práce je na velmi dobré úrovni. Stylisticky je práce dobrá, jednotlivé části na sebe logicky 
navazují. K formální úpravě práce nemám větších výhrad. Rozsah práce je dostatečný. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
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pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi. 
V práci jsou využity relevantní odborné zdroje, včetně zahraniční a interní dokumenty zkoumané společnosti. Jednotlivé 
zdroje jsou v textu práce vhodně odkazovány. Odkazy na zdroje textu práce ani bibliografické záznamy nevykazují vážnější 
formální nedostatky. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Diplomová práce je dobře zpracovaná a má logickou strukturu. Odborná úroveň je na vysoké úrovni. Hlavně v praktické 
části, kde autor programoval reálný proces. Zadání práce je splněno. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 

Měl jsem konkrétní představu jak by měl nový proces fungovat a hodnocený ho splnil do maximálního detailu. Za 

to bych mu chtěl velmi poděkovat, jak za sebe, tak i za firmu SMP CZ. 

 

Jaké vidí další možnost implementace inovace v dalších procesech střediska? 

Jak se stavěli k celé inovaci zaměstnanci, které hodnocený oslovoval a jak zaměstnanci přijali jeho inovaci? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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