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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Bankrotní modely  a jejich využití ve stavebnictví 
Jméno autora: Jan Roček 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K126 
Vedoucí práce: Doc. Aleš Tomek 
Pracoviště vedoucího práce: K126 , FSC  ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání diplomové práce. 
Diplomant se zabýval tématikou, která sama o sobě je poměrně probádána, novost jeho přístupu je v sestavení velkých 
datových souborů a jejich zpracování včetně rozumné interpretace. 

 

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. 
 

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. 
Diplomant projevoval velmi samostatné přístupy během celé práce na diplomové práci. Práce je soustředěna na analýze 
stávajících modelů, následně pak jsou zohledněny zvláštnosti finanční výkonnosti stavebních firem a  jsou vyzkoušeny a 
otestovány na dvou velkých datových souborech získaných z veřejných dat.l 

 

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 na velkých datových 
sopuborech. 

 

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 formálním úpravě. 

 

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. 
Vložte komentář. 

 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Každá takto zpracovaná studie, která se zabývá specifickými problémy stavebního odvětví,  je užitečná. 
Tato práce je nápaditá zvláště v získání velkého množství dat a jejich vyhodnocení. Umožňuje získat podklady pro 
hodnocení stavebních firem pro účely zvážení jejich možné dlouhodobé spolupráce se zadavatelem velkého 
projektu nebo pro posouzení finanční stability  prováděné bankami či leasingovými společnostmi.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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