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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Jan Procházka 
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Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav logistiky a managementu dopravy 
Vedoucí práce: Ing. Olga Mertlová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav logistiky a managementu dopravy 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadanou závěrečnou práci hodnotím jako náročnější, její zpracování vyžadovalo po studentovi mimo jiné rozsáhlé 
studium pramenů a zvládnutí odborné terminologie, která nebyla součástí předmětů vyučovaných během studia. 
 

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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Student v odevzdané práci naplnil jednotlivé body uvedené v zadání práce, tj. provedl analýzu současného stavu 
financování stavby trasy metra D, věnoval se možným variantám financování výstavby metra trasy D a podrobně 
analyzoval jednotlivé zdroje financování, navrhl optimální variantu financování a doporučenou skladbu zdrojů, u této 
varianty podrobně popsat způsob financování v návaznosti na provedenou analýzu jednotlivých zdrojů financování. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student byl během fakticky nového zpracování práce, na kterou měl relativně omezenou časovou dotaci, velmi aktivní, 
dodržoval stanovené termíny pro zpracování dílčích výstupů. Své řešení průběžně intenzivně konzultoval a na konzultace 
se připravoval. Na základě konzultací samostatně zpracoval jednotlivé části práce a požadované výstupy, jejichž formu 
sám navrhl. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Závěrečná práce komplexně zpracovává zadanou problematiku na odborné úrovni, s využitím poznatků získaných jednak 
studiem a z odborné literatury, dále pak s využitím nepublikovaných poznatků získaných z konzultací s odborníky v daném 
oboru. Student vyčerpávajícím způsobem využil veřejně dostupná data a jejich interpretací formuloval vlastní závěry 
k řešení práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práci hodnotím jako kvalitně zpracovanou, rozsah je vyhovující, formální a jazyková úroveň vykazuje drobné nedostatky, 
dílčí nedostatky lze nalézt také v užívání odborné terminologie. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
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zvyklostmi a normami. 
Student samostatně a aktivně zpracoval a analyzoval dostupné studijní materiály a zdroje ke zpracování své práci. 
Respektoval v plné šíři doporučený výběr informačních zdrojů, které považuji v dané problematice za naprosto relevantní. 
V práci jsou důsledně odlišeny převzaté části a části zpracované autorem. Bibliografické citace vykazují drobné formální 
nedostatky, student v seznamu použitých zdrojů (kap. 8) uvádí však prakticky pouze citované zdroje, neuvádí další 
literaturu, se kterou v průběhu zpracování práce a konzultací pracoval. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Student zpracoval zadané téma vyčerpávajícím způsobem, zcela odpovídajícím požadavkům kladeným na bakalářskou 
práci. Práce je zpracována na základě všech relevantních a dostupných zdrojů, tyto zdroje jsou správným způsobem 
interpretovány a výsledek považuji za zdařilý. Práce je dle mého názoru aktuální a věcně správnou analýzou finančních 
zdrojů pro financování metra D a možných finančních toků, student u jednotlivých zdrojů nejen analyticky zpracoval jejich 
historickou disponibilitu, ale také provedl kritickou predikci možného budoucího vývoje, ze které vycházel při zpracování 
svého modelu financování.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Student v odevzdané práci naplnil jednotlivé body uvedené v zadání práce. Práce je rozsahem i formální stránkou 
zpracování vyhovující. Práce je zpracována na základě všech relevantních a dostupných zdrojů, tyto zdroje jsou správným 
způsobem interpretovány a výsledek považuji za zdařilý a komplexní. Práce je dle mého názoru aktuální a věcně správnou 
analýzou finančních zdrojů pro financování metra D, student u jednotlivých zdrojů nejen analyticky zpracoval jejich 
historickou disponibilitu, ale také provedl kritickou predikci možného budoucího vývoje, ze které vycházel při zpracování 
svého modelu financování. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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