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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Integrovaný regionální operační program - infrastruktura předškolního 
vzdělávání 

Jméno autora: Lenka Horáková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Oponent práce: Doc. Ing. Jana Frková, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Teoretická část práce po poměrně širokém záběru historie fondů EU dále vychází podkladů Výzev pro předkládání projektů 
v rámci OP IROP. Praktická část zpracovává rozpočet na konkrétní projekt/stavbu, který by mohl být předmětem podpory 
z daného OP.  

 

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. 

Autorka práce si v úvodu vytýčila dva cíle, jeden v teoretické rovině a druhý, který zpracovala v Praktické části práce.  
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autorka nejdříve podala přehled o zaměření OP IROP a soustředila se na specifický cíl, který by mohl podpořit projekt, 
zpracovaný v praktické části – Mateřská školka. Následně stanovila pomocí podrobného rozpočtu náklady na stavbu 
takové školky a náklady rozčlenila na uznatelné – tedy ty, které by mohly být předmětem dotace a neuznatelné, které 
ponese sám investor. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce pomocí programu KROS Plus stanovuje rozpočtové náklady na objekt MŠ. Rozpočet je však zpracován pouze pro 
samotný objekt MŠ, postrádám řešení napojení objektu na okolní infrastrukturu.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň práce odpovídá požadované úrovni závěrečné vysokoškolské práce.  

 

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. 
Práce dodržuje citační etiku. Bibliografie vychází pouze z internetových zdrojů, což je dáno tím, že potřebné dokumenty ke 
zpracování bakalářské práce jsou uveřejněné pouze v on-line podobě buď na stránkách MMR nebo na webových stránkách 
programu IROP. 
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Práce v teoretické části předkládá poměrně široký úvod o historii fondů EU, přes OP IROP, až ke konkrétním 
výzvám k předkládání projektů - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání. 

V Praktické části však postrádám úvodní seznámení s projektem, informace o potenciálním žadateli, 
charakteristiku projektu a soulad s programem, popis projektu atd., tedy alespoň stručně informace, které jsou 
součástí studie proveditelnosti, jako nezbytné přílohy žadatele. Bez těchto informací a souvislostech projektu 
s okolím pak výsledný rozpočet stavby je okleštěn pouze na rozpočet samotného objektu MŠ. Postrádám 
související objekty jako přípojky na stávající sítě, řešení umístění stavby a jejího bezprostředního okolí.  

 

 

 

Konstatuji, že práce splňuje všechny podmínky z hlediska odbornosti a formální kvality a práci doporučuji 
k obhajobě.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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