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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Partnerství veřejného a soukromého sektoru v infrastrukturní výstavbě 
Jméno autora: Ondřej Hálek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví (K126) 
Vedoucí práce: Ing. Radan Tomek, MSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Partnerství veřejného a soukromého sektoru patří v rámci dodavatelských řetězců mezi komplikovanější. 
Zejména orientaci v koncesní smlouvě a jejím platebním mechanismu lze považovat za náročnější. 

 

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. 

Diplomová práce splňuje zadání v plném rozsahu. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 

Student práci psal a informace a data potřebná pro její zpracování získával samostatně. Aktivně ji s vedoucím 
práce konzultoval. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití 
podkladů a dat získaných z praxe. 

Odborná úroveň práce je dobrá, student se v rozsáhlém a složitém tématu porovnávání dvou odlišných 
dodavatelských řetězců dobře zorientoval. Dokázal obsáhnout a zapracovat všechny potřebné informace a data 
z literatury i ta o nákladech a výstavbě konkrétního projektu získaná od státního investora. 

 

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

Formálně i jazykově je práce vyjma několika drobných nedostatků (zejména typografických) v pořádku, práce je 
logicky strukturována. 

 

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. 

Zdroje byly k tématu práce zvoleny vhodně a byly využívány v souladu s normami a zvyklostmi. Student využil 
všechny dostupné zdroje, i přes nutnost jejich náročnějšího vyhledání a orientace v nich. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Diplomová práce je celkově kvalitní, jasná a srozumitelná. Student v ní formálně i logicky správným způsobem a na 
základě konkrétních nákladových porovnání dochází k jasným závěrům o vyšší finanční náročnosti využití zapojení 
soukromého sektoru pro výstavbu veřejné infrastruktury oproti tradičnímu systému. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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