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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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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. 

Diplomová práce splňuje zadání v plném rozsahu. 
 

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. 
Student psal svou práci v rámci zahraniční stáže a pracoval tedy velmi samostatně. Svůj postup však zároveň v dostatečné 
míře průběžně korespondenčně konzultoval. 

 

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. 
Odborně je práce na vysoké úrovni. Díky studiu velkého množství zahraničních zdrojů byl student schopen téma práce 
dostatečně teoreticky obsáhnout a také prakticky jej pak dokázal v prostředí tuzemské stavební praxe analyzovat. V práci 
provedená analýza LEAN technik a principů a jejich praktické využitelnosti v našich podmínkách je provedena správně a 
přínosně. Stejně tak se jeví i jím provedený podrobný průzkum podmínek našeho stavebního trhu a jeho připravenosti a 
schopnosti v práci analyzované nové stavební principy a techniky aplikovat. 

 

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 je napsána přehledně a řazena logicky. K formální stránce práce 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. 
Zdroje byly k tématu práce zvoleny vhodně a byly využívány v souladu s normami a zvyklostmi. 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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