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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání odpovídá standardům pro diplomové práce. Zpracování v anglickém jazyce jej řadí do kategorie náročnější. 

 

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.  

Předložená diplomová práce zcela naplňuje stanovené cíle v  zadání DP. 
 

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

Diplomant zvolil dotazníkovou metodu, kterou nadále vyhodnotil a zpracoval nejen analyticky, ale i pomocí statistického 
aparátu. Postup odpovídá stanoveným cílů a směřuje k dosažení správných závěrů. 

 

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 
Práce je na velmi dobré odborné úrovni. Téma zachycuje komplexně a zaměřuje se na specifika v ČR. Student prokazuje, že 
umí aplikovat znalostí získané ze studia, ale také se umí zorientovat v odborné literatuře a zvolit relevantní publikace a z nich 
zpracovat příslušnou problematiku. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Z pracování v anglickém jazyce je na dobré a srozumitelné úrovni. Z pohledu formálních zápisů se najdou drobné nedostatky. 
Např. chybí číslování vzorců (viz strana 33, 66 a 67). U vzorce 33 by bylo vhodné uvést i legendu s popisem vzorce. U výčtů 
hodnot za dvojtečkou by mělo být na začátku řádků malé písmeno, na konci řádku čárka a na posledním tečka (např. str. 10, 
12, 16, 23, 26). Obrázky 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 33, 34, 36 a 37 by bylo lepší označit jako tabulky. Obrázky 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 31 a 32 by naopak měly být označeny jako grafy, zde chybí i uvedení zdroje. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Diplomat si pro citace vybral harvardský styl. Rozsahem a výběrem citované literatury splňuje nároky na DP. Jen u některých 
zdrojů chybí doplnění ISBN nebo ISSN. 
 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
 
Diplomová práce je na velmi dobré úrovni. Pozitivně hodnotím i její zpracování v anglickém jazyce. Rovněž počet 
zpracovaných dotazníků (41) dává již dobrý základ informací, ze kterých lze vyvozovat podstatné závěry. I k 
drobným formálním nedostatkům mohu konstatovat, že práci doporučuji k obhajobě, a její kvalitu vidím na 
vysoké úrovni. 

 

K práci mám následující dotazy: 

1) Zda byste mohl jmenovat některé významné firmy, které se dotazníkové ankety zúčastnily, a naopak které 
neodpověděly? 

2) Kterou českou a světovou stavební společnosty byste jmenoval jako typického představitele, který využívá 
LEAN Construction? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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