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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Možné přístupy k získání mladé generace pracovníků ve stavebních firmách a 
jejich motivace 

Jméno autora: Klára Pelikánová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K126 
Vedoucí práce: Doc. Aleš Tomek 
Pracoviště vedoucího práce: K126 , FSv  ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání diplomové práce. 
Diplomantka  se zabývala tématikou, která se ukazuje jako kritická pro další rozvoj českého stavebnictví – a to nedostatek 
pracovníků v dělnických a technických profesích. Samotné téma vyžaduje poměrně značné úsilí při postihnutí hlavních 
tendencí vývoje pracovní síly ve stavebnictví.  Je třeba potřebné schopnosti formulovat  obecné trendy a navrhovat 
potřebné dlouhodobé řešení, kterým by se stavebnictví se dostalo k potřebnému zlomu v katastrofickém vývoji v oblasti  
pracovní síly. 

  

Splnění zadání Zvolte položku. 
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, včetně všech cílů, které byly formulovány na počátku řešení problému.. Výsledné řešení problémy je 
na profesionální úrovni. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce Zvolte položku. 
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. 
Diplomantka projevovala potřebnou iniciativu a schopnosti pro samostatnou formulaci a realizaci daného řešení.   

 

Odborná úroveň Zvolte položku. 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce odpovídá požadavkům na magisterskou diplomovou práci, reálnost práce je osvědčena formulací  a návrhem 
postupů pro možné dlouhodobější řešení v našem odvětví. Odborná úroveň plně odpovídá nárokům daného tématu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce Zvolte položku. 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň odpovídá požadavkům na diplomovou práci, totéž platí o formální úpravě. Stejně tak je  možno 
konstatovat dobrou strukturaci řešených témat, u kterých diplomantka nalétá odpovědi na své výzkumné otázky. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací Zvolte položku. 
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. 
Lze osvědčit, že diplomantka vhodně zvolila zdroje informací a konzultovala řadu problému i s odbornými pracovníky 
stavebních firem. Relevantní zdroje jsou obsaženy  i v citované literatuře 
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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. 
Jak teoretická tak praktická část je velmi dobrým návodem k realizaci potřebných podnikových či odvětvových koncepcí či 
přímo některých realizačních kroků. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Celkové hodnocení  vedoucího práce vychází jak se zkušenosti  spolupráce s diplomantkou, tak z posouzení řady 
přínosných kroků či postupů, které jsou v práci navrhovány.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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