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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza a vyhodnocení projektu Norðfjarðargöng 
Jméno autora: Kateřina Moslerová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Jana Frková, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
BP je specifická svým zadáním. Vyhodnocuje reálný tunelový projekt, na kterém se studentka podílela během své praxe. 

 

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. 

Práce splňuje zadání.  
 

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. 
Jedná se o studentku velmi aktivní a ctižádostivou s nadšeným přístupem k novým věcem a novému poznání. Při zpracování 
BP oslovila z praxe mnoho kolegů, aby pochopila celý záběr informací, které pro vyhodnocení projektu byly nezbytné 
zanalyzovat. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Práce v úvodu představuje terminologii pro tunelové stavby. Dále popisuje faktory ovlivňující úspěšnost zakázky a 
nejobvyklejší typy smluvních vztahů uzavíraných v zahraničí firmou Metrostav, tvorbu jednotkových cen a rizika podzemních 
stavebních projektů. V praktické části BP analyzuje a vyhodnocuje ekonomické výsledky zakázky z interních podkladů 
Metrostavu.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po formální i jazykové stránce na dobré úrovni. Práce je přehledně strukturovaná. Obsahuje velké množství příloh, 
které vhodně doplňují text praktickými ukázkami.  

 

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. 
Citační etika je dodržena. Studentka čerpala ze širokého spektra zdrojů. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Široký záběr tématu BP odpovídá i většímu rozsahu práce. BP obsahuje jak potřebné technické základy v teoretické 
části, tak podrobný popis přípravy projektu a vlastní ekonomické vyhodnocení. Jak sama autorka uvádí: „Pro 
jakékoliv vyhodnocení je bezpochyby nejdůležitějším faktorem porozumění výsledku.“ 
 
Přínos BP spočívá v jak technickém, tak ekonomickém náhledu na realizovaný tunelový projekt a zejména 
studentce přinesl komplexní „zkušenost“ nejen z praxe samotné stavby, ale následně zpracováním BP se ji podařilo 
propojit ekonomické informace do smysluplného celku a porozumět významu vyhodnocení zakázky.  
 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Ještě podotýkám, že BP má děkanem schválený režim nezveřejnění práce po tři roky kvůli citlivým interním 
údajům, které jsou v práci uvedeny. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
U obhajoby pro zajímavost doplňte, cca zhruba jaké % obratu Metrostavu tvoří tunelové projekty? 
 
 
 
Datum: 13.6.2018     Podpis: 


