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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Řízení výstavbového projektu metodou Construction management 
Jméno autora: Bc. Pavla Reichová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Technologie staveb 
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce 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. 

Diplomantka v plném rozsahu splnil zadání diplomové práce. Popsala problematiku Construction managementu (CM), 
včetně výhod a nevýhod a porovnání s dalšími variantami dodavatelských systémů, dále základní údaje a charakteristika 
řešené konkrétní stavby při plánování a realizaci projektu s důrazem na vybrané nástroje projektového řízení na vybrané 
stavbě. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Diplomantka byla po celou dobu zpracování diplomové práce aktivní a často konzultovala. Téma jej velice zajímalo, protože 
se sama podílela na fungování CM systému na konkrétní stavbě, tak konzulce byly vždy konstruktivní. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení. 
Daná problematika Construction managementu (CM) byla přehledně zpracována v diplomové práci včetně výhod a nevýhod 
a porovnání s dalšími variantami dodavatelských systémů. Diplomová práce je zpracována na odpovídající úrovni budoucího 
inženýra. Diplomantka prokázala technické myšlení a vnímání řešené problematiky v širších souvislostech, tedy aplikování 
inženýrského přístupu v řešení. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Je na úrovni předpokládající ukončení vysokoškolského studia. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Nemám připomínek. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Diplomantka pracovala se snahou s navrženou problematiku nejen popsat a i aplikovat na konkrétní stavbě. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Diplomová práce je pro oblast přípravy (předrealizační) a realizace  - řízení staveb velmi přínosná pro daný 
pohled studenta, který se účastní konkrétní realizace s aplikací CM, tedy je pro studenty, jako výuková 
pomůcka (podklad) příhodná. 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 25.1.2019     Podpis:   Pavel Svoboda 


