
 

1/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Metoda zrychlené výstavby mostů 
Jméno autora: Oliver Sklenár 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví (K126) 
Oponent práce: Ing. Jaromír Kačena 
Pracoviště oponenta práce: Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma PPP lze považovat za komplexní a jedno ze složitějších. Všechny body zadání, které bylo náročnější, byly splněny. 

 

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. 

Viz výše. 
 

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

Postup a metody řešení považuji za správné a odpovídající tématu práce.  

 

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 vysoká. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň velmi dobrá, pokud mohu hodnotit text ve slovenském jazyku. Také formální úprava je v pořádku, 
přehledná a logicky uspořádaná.  

 

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. 
Výběr zdrojů, jejich rozsah, důvěryhodnost a práci s nimi hodnotím jako výbornou, vše je řádně doplněno odkazy. Pěkně 
podaný přehled historie využívání PPP na Slovensku. 

 

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. 
 

Postrádám myšlenku, důležitou pro jakékoliv posuzování ekonomické výhodnosti projektu, ať už budovaného jako 
PPP nebo jiným postupem: investor musí mít dostatečné znalosti a zkušenosti (expertní znalosti vlastních 
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pracovníků, případně předem vybraných nezávislých konzultantů) a musí hlavně vědět, jaké jsou reálné a 
realistické náklady na vybudování dané investice a jaké budou náklady za provoz a údržbu po celou dobu 
životnosti. To vše s přesností, která je dána kvalitními dostupnými informacemi s potřebnou podrobností.  
Chybí zmínka o situaci ve Velké Británii po kolapsu velké společnosti s mnoha koncesemi ve zdravotnictví, která 
vedla ke krátkodobě katastrofální situaci pacientů hned v několika zdravotních zařízeních (stravování pacientů, 
přerušení dodávek léků, apod.). Tato záležitost povede patrně ke zvýšení nejistoty při dosud kladném hodnocení 
systému PPP. 
Obě výše uvedené výtky nepovažuji za chyby hodnocené diplomové práce, pouze za další z aspektů, které mohly 
být v jejím rámci diskutovány.  

Zpracování tématu je systematické s jasnými závěry a doporučeními pro výhodnější financování s využitím 
dluhopisů. Práce zaujímá jasný postoj se snahou o zlepšení postupů, zlepšení dostupnosti dálnic a dobudování 
jejich uceleného systému na Slovensku a celospolečenské úspory. Student projevuje kritické zvažování výhod a 
nevýhod postupu PPP i vhodně vysvětluje, co vede politiky k jejich využití (nezatěžování státního zadlužení, avšak 
vytváření skrytého zadlužení pro následné generace).  
Celkově je práce zpracována výtečně a přináší zajímavé a cenné výsledky a hodnotím ji proto klasifikačním 
stupněm  A - výborně. 
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