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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce: Dopravní spojení Praha – Letiště Václava Havla
Jméno autora: Alena Procházková
Typ práce: bakalářská
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Oponent práce: Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D.
Pracoviště oponenta práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání průměrně náročné
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Pro zadané téma řešení dopravy mezi centem a letištěm je dostatek relevantních zdrojů, metody pro analýzu rizik jsou
standardně popsány. Náročnější je naplnit je odpovídajícími daty.

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.

Zadání bylo splněno v celém rozsahu, studentka navíc zpracovala variantní řešení časového plánu se zahrnutím zjištěných 
rizik.

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

Postup řešení odpovídá zadanému tématu.

Odborná úroveň A - výborně
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.

Studentka prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce s využitím znalostí získaných z odborných pramenů a praxe. Na 
základě přehledně popsaného současného stavu řešení dané problematiky analyzovala rizikové faktory z hlediska doby 
realizace stavby železničního spojení z centra Prahy na Letiště Václava Havla a navrhla variantu řešení, která by mohla 
urychlit celý proces povolování a vlastní stavby. I když při zpracování časových plánů vycházela ze lhůt, které nejsou v praxi 
často dodržovány, je dostatečně zřejmý vliv vytipovaných rizikových faktorů na dobu výstavby.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.

Práce má logickou strukturu a je psána srozumitelně. Jazykově i stylisticky je na vysoké úrovni. 
Přehlednosti trochu ubírá vysoký počet kapitol, některé o velmi malém rozsahu, např. kap. 4.1 až 4.6. V textu také až na 
výjimky nejsou odkazy na obrázky a tabulky, které se tak stávají jen doprovodnou ilustrací.

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
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 
zvyklostmi a normami.

Studentka v práci využila dostatek relevantních zdrojů, které korektně citovala. Trochu nestandardní je uvedení číselného 
odkazu formou horního indexu, což evokuje poznámku pod čarou. Bibliografické citace v seznamu zdrojů jsou úplně a 
v souladu s citačními zvyklostmi.
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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.

Studentka se dobře zorientovala ve vývoji názorů a návrhů řešení na dopravní spojení centra Prahy s letištěm a její návrh na 
rychlejší zprovoznění tohoto spojení tím, že se odpovědné orgány přednostně zaměří na realizaci železničního úseku 
Veleslavín – Letiště Václava Havla, je celkem rozumný.

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.

Otázky:

Na základě čeho bylo stanoveno ohodnocení pravděpodobnosti a dopadu vybraných rizik (tabulka 6)? Jedná se o 
subjektivní hodnoty?

Při identifikaci rizik máte mezi hrozbami při správních řízeních uvedena pouze nesouhlasná stanoviska dotčených 
orgánů. Domníváte se, že veřejnost nebo dotčená veřejnost již nemůže svým nesouhlasem projekt ohrozit?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně.
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