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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Ekonomické hodnocení variant rodinného domu 
Jméno autora: Kamila Zelinková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
Bakalářská práce měla dle zadání obsahovat popis konstrukcí a materiálů užívaných pro stavbu RD, pojednání o metodách a 
kritériích hodnocení, životnosti. Rovněž Vyhodnocení a výběr nejvhodnější varianty.  
V rámci teoretické části bakalářské práce je podrobně a komplexně zpracována problematika rozhodování – jeho význam, 
teorie, struktura a prvky rozhodovacího procesu. Odlišeny jsou rozhodovací procesy za jistoty, nejistoty a rizika. Popsány 
jsou modely manažerského rozhodování a principy racionálního rozhodování. 
Studentka se podrobně věnovala kritériím hodnocení, metodám jejich stanovení, přiřazení důležitosti. Přehledně jsou 
uvedeny metody vícekriteriálního hodnocení se vzorovými příklady aplikace. 
Praktickou část bakalářské práce tvoří případová studie – rozhodování o variantě rodinného domu. Zde studentka nejprve 
uvedla popis objektu, charakteristiku variant, následně stanovila kritéria hodnocení, přiřadila jim váhy metodou přiřazování 
bodů ze zvolené bodové stupnice. Pro hodnocení variant aplikovala studentka metodu bazické varianty a stanovila pořadí 
variant. V závěru je uvedena diskuse výsledků výběru optimální varianty. 
Zadání bakalářské práce bylo splněno bez výhrad. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Studentka byla během řešení aktivní, pravidelně konzultovala rozpracovanou bakalářskou práci. Studentka je schopna 
samostatné tvůrčí práce.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Práce je na obvyklé odborné úrovni. Vzhledem k tomu, že předmět teorie rozhodování není součástí studijního oboru, 
musela si studentka problematiku nastudovat samostatně.  

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
K formální a jazykové úrovni práce nemám připomínky, práce je srozumitelná, přehledná.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Studentka pro zpracování bakalářské práce využila 6 českých monografií, 1 zahraniční a řadu internetových zdrojů, citace 
jsou uváděny. 

 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Jedná se o kvalitně zpracovanou bakalářskou práci. Drobné nedostatky v přílohách (rozpočty) její kvalitu nesnižují. 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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