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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem bakalářské práce bylo na zjednodušené případové studii aplikovat postup stanovení nákladů životního cyklu a jejich 
využití při volbě nejvhodnějšího řešení skladby konstrukce vozovky. Toto zadání bylo motivováno participací studenta 
v týmu, který se na straně jednoho uchazeče podílí na zpracování nabídky pro první dálniční projekt PPP v České republice a 
hledal takové téma, které by mohli v budoucnosti při svém zaměstnání využít. Z tohoto důvodu je vlastní myšlenka 
bakalářské práce motivována teoretickým přístupem, který by mohl koncesionář volit v rámci svého rozhodování. Nicméně 
v širším kontextu toto řešení je myslitelné a v zásadě by mohlo být využíváno i veřejnými zadavateli při jejich rozmýšlení a 
vymezování technických řešení pro úseky prioritní sítě pozemních komunikací. Jakkoli je práce velmi obsáhlá, vlastní zadání 
je na pomezí průměrné a zvýšené náročnosti.    

 
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. 
Zadání bakalářské práce bylo bezezbytku splněno a v teoretické části dokonce student dalece přesáhl očekávaný rozsah i 
hloubku zpracovávaného tématu a v zásadě bakalářskou práci zpracoval na úrovni diplomové práce. K tomuto kroku nijak 
nebyl veden a byla to jeho osobní volba motivovaná zájmem o problematiku a snahou získat co nejširší přehled o aspektech 
PPP projektů a problematice přístupu aktivního používání hodnocení životního cyklu. Současně je třeba na tomto místě 
poukázat, jak důležité může být, pokud je téma bakalářské práce provázáno s praxí, které se daný student věnuje. V případě 
pana D. Bakose se dobře ukazuje, jak může aktivní zapojení do reálného projektu motivovat studenta k mnohem širšímu 
studiu dané problematiky. 

 
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. 
Aktivitu pana D. Bakose lze hodnotit jako více, než dobrou. Od počátku aktivně navrhoval schůzky, na které chodil 
s konkrétními představami či dotazy. Pokud nějakou část práce připravil v předstihu, zaslal ji vedoucímu k prostudování a 
následně proběhla osobní setkání. Pokud si nebyl s některou částí řešené problematiky jistý, zasílal dotazy nebo je měl opět 
připravené na společné konzultace. Obdobně lze hodnotit i jeho samostatnost, která spočívala jak ve vyhledání potřebné 
literatury – jako vedoucí jsem mu dal jen několik vstupních typů – tak i ve skutečnosti, že se snažil sám řešit jednotlivé části 
bakalářské práce v předstihu a poměrně rychle. Co se tvůrčího přístupu, tak v zásadě osnovu celé obsáhlé teoretické části si 
připravil sám a postupně ji naplňoval a to pouze s menšími korekcemi, které jsme prodiskutovali vždy během konzultací. Ve 
všech uvedených ohledech typ studenta, kterých by mohlo být více. 
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Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornou úroveň celé předložené práce hodnotím s ohledem k typu závěrečné práce a očekávané znalostní úrovni studentů 
bakalářského studia jako velmi vysokou. V případě teoretické části se Dominik Bakos věnoval poměrně širokému tématu 
aspektů PPP projektů (obecný popis, platební mechanismus, rizika a jejich dělení, hodnota za peníze, procesní fáze atp.) a 
následně i aspektům analýzy životního cyklu, kterou popsal z více hledisek. Neméně významná je i otázka životního cyklu 
vozovek a provázanost na stanovení nákladů životního cyklu. V předložené bakalářské práci je shrnuto poměrně velké 
množství informací, které mají relevanci pro využití i z hlediska praktického. Z hlediska vlastní řešené případové studie se 
opět věnoval student pečlivému zpracování celého problému od vykreslení příčných řezů, přes schéma vlastního úseků až 
po propočet ceny (investičních nákladů), kdy pracoval s obvyklými nástroji jako je v tomto případě ASPE. Následně se 
zamýšlel nad provozní fázi, kde ve zjednodušené formě zpracoval a propočetl několik variant, přičemž se inspiroval 
zapojením do zpracovávané nabídky konkrétního PPP projektu. Využití podkladů a celkový přístup jsou proto nadstandardní.   

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Z hlediska stylistického, obsahové struktury bakalářské práce i jazykového projektu lze práci hodnotit jako bezproblémovou. 
Student dokonce oslovil některé své kolegy ze zaměstnání, aby mu poskytli kritiku vlastní práce, než vložil do KOS konečné 
znění. Současně velké části jeho práce pročítal jazykový korektor, což svědčí o vysoké pečlivosti, se kterou ke zpracování 
přistoupil. Současně nelze mít jakékoli výtky k rozsahu bakalářské práce, co do počtu stran, příloh, zvolené grafické 
interpretaci výsledků apod. Naopak, jak již bylo uvedeno, práce je co do rozsahu nadprůměrně obsáhlá a spíš je otázka, jakou 
podobu v budoucnosti bude chtít pan Bakos zpracovat u diplomové 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. 
Ani k této otázce nelze mít výhrady. Student pracoval s velkým seznamem domácích i zahraničních zdrojů, které vhodně 
zapracoval do své práce a správně ocitoval. Vlastní formulace a interpretace jsou přehledně odlišeny od převzatých informací 
či zdrojů.    

 
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. 
V zásadě nemám žádné další připomínky. Osobně jsem byl z přístupu Dominika nadšený a cením si jeho aktivity, která věřím, 
že mu zůstane. Pozitivně hodnotím též jeho motivaci odevzdat opravdu velmi kvalitní práci a přitom setrvat ve vnitřní 
nejistotě, zda je práce opravdu dobrá – ostatně několikrát tuto obavu vyjádřil. Analytické schopnosti jsou na velmi dobré 
úrovni a uvažování v souvislostech je schopnost, která se mu jistě bude dobře hodit při jeho zapojení do velkých dopravních 
projektů. Osobně si myslím, že pro velmi dobré uplatnění ve stavební praxi má dobré předpoklady a jen si mohu přát, aby 
odhodlání a nadšení neztratil. 

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Na základě výše uvedeného hodnocení v dílčích oblastech lze práci považovat za velmi kvalitní a z hlediska stavební 
praxe přínosnou. Osobně se problematice PPP věnuji 15 let a měl jsem možnost jako konzultant či oponent být 
zapojen do řady diplomových či případně bakalářských prací řešených jak na FSv ČVUT, tak i na dalších univerzitách. 
Dominika Bakose znám samozřejmě i z týmu připravujícího nabídku PPP projektu, kde odvádí souběžně stejně 
kvalitní práci. Předložené výsledky a celkově zpracované znalosti a informace jsou přínosné, a jak jsem již uvedl i 
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velmi dobře využitelné – minimálně představené úvahy, které dobře popisují odlišnost v myšlenkovém přístupu 
mezi PPP projekty a například žlutou knihou FIDIC a tradičním měřeným kontraktem. 
Do dalšího studia a praxe u stavebních firem mu přeji hodně štěstí a budu pevně doufat, že ve svém přístupu, 
aktivitě i vnitřní motivaci odvádět kvalitní výkon setrvá. 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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