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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh modelu technicko-ekonomické reportu ve společnosti První Labská 
s.r.o. 

Jméno autora: Bc. Václav  Valsa 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Oponent práce: Ing. Bc. Lenka Walterová 
Pracoviště oponenta práce: Policie České republiky 
  

 
 
 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 

 

 

Splnění zadání splněno 
 

Diplomová práce splnila zadání.  

 

Zvolený postup řešení správný 
 

Zpracovatel diplomové práce nejprve objasnil teoretickou rovinu možného řešení. V praktické části této práce správným 
způsobem dosazoval data, zjištěná terénním šetřením, do zvolených vzorců.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Student při zpracování tématu využil více alternativních zdrojů, čerpal z odborné literatury, dokázal přenést teoretické 
znalosti do praxe.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
 
Po formální stránce úrovně a rozsahu práce student splnil zadání, práce je přehledná, není zatížena nadbytečnými 
výklady, řeší zadané téma. V praktické části úvah občas, zřejmě v úmyslu, co nejlépe popsat danou situaci, používá 
netechnických výrazů, což ve svém důsledku není na závadu výsledku práce.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Odkazy na literaturu jsou uvedeny v souladu s normou. Student při zpracování tématu čerpal z více zdrojů, které jsou 
příslušné zadanému tématu. Citace jsou rovněž v souladu s normami a citačními zvyklostmi.  
 

 
 
 



 

2/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Práci studenta hodnotím pozitivně, vhodně využil jeho teoretických znalostí a za přispění adekvátních 
poznatkových fondů, ze kterých čerpal, zvolil správný systematický postup při vyhodnocování zvoleného 
tématu.  Oceňuji dlouhodobý přístup studenta k věci, kdy se mu podařilo nashromáždit potřebné množství dat 
z praxe, která poté dokázal věcně i odborně uchopit. Ku prospěchu společnosti  První Labská s.r.o. vytvořil  pro 
ni ekonomický rozbor a umožnil tak praktický náhled na věc. Vyhodnotil silná a slabá místa její činnosti, které 
také správně označil. Doporučil možná řešení ke zlepšení hospodaření této společnosti.  

 

Dotazy oponenta: 

1. V práci nebyl blíže osvětlen vztah mezi provozovatelem (První Labská s.r.o.) a majitelem soustavy Labe V.  
(Závlahové družstvo Labe V.). Z diplomové práce je patrné, že veškeré opravy jdou za společností 
provozovatele.  Jak je tato oblast ošetřena v případném smluvním ujednání?  
 
2. Jakým způsobem je trubní systém zmapován?  
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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