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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Studie proveditelnosti výstavby administrativně-výrobního komplexu v 
Jablonci nad Nisou 

Jméno autora: Veronika Malinová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: Ing. Eduard Hromada, Ph.D. 
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. 
Diplomová práce řeší studii proveditelnosti rozšíření administrativně výrobního komplexu v Jablonci nad Nisou. Diplomová 
práce obsahuje popis současného stavu, 3D model, analýzu trhu, analýzu rizik, časový plán, finanční analýzu a vyhodnocení 
investičního záměru. Jedná se o náročnější diplomovou práci, kdy autorka musela prokázat komplexní znalost problematiky 
investování, financování, plánování a řízení rizik. Autorka musela komplexně zmapovat současný stav ve zkoumaném 
výrobním podniku a technologické a organizační postupy výroby a potřeby výroby. 

 

 

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 cíl práce naplnila přesně v souladu se zadáním diplomové práce. 

 

 

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. 
Autorka pravidelně využívala konzultací, plnila termíny zadané vedoucím diplomové práce. Práce byla odevzdána v řádném 
termínu. 
 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Předložená diplomová práce je kvalitně zpracovaná. Autorka prokázala schopnost kvalifikovaně a samostatně řešit zadané 
téma. V první fázi řešení diplomové práce autorka analyzovala současný stav a potřeby výrobního podniku. Autorka navíc 
v daném podniku i pracuje. Na základě zjištěných poznatků pak navrhnula výstavbu nového administrativně-výrobního 
objektu. Zpracovala jeho 3D model v programu Revit 2021. Dále tento 3D model autorka vytiskla, což umožní vedení 
výrobního podniku lépe si představit plánovaný investiční záměr. Tímto postupem rovněž autorka prokázala schopnost 
samostatně pracovat s moderními aplikacemi ve vazbě na BIM. Diplomová práce obsahuje mnoho sumarizačních tabulek, 
obrázků a grafů, které činí její využití v praxi snazší. Přístupy jak na teoretické, tak i praktické úrovni, jsou zvoleny správně. 
V závěru práce je zpracována finanční a ekonomická analýza, která prokázala ekonomickou návratnost plánované investice. 
Práce je využitelná vlastníkem nemovitosti pro jeho strategické rozhodování ohledně svého dalšího rozvoje. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomová práce splňuje stanovené formální náležitosti. Oceňuji vysokou přehlednost textu doplněného vhodně zařazenými 
tabulkami, obrázky a grafy. Rozsah práce při zohlednění doložených příloh je nadstandardní. Jazyková úroveň je vysoká. 
 

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. 
Bibliografické citace jsou úplné. Pro vypracování práce byl použit dostatečný počet odborných zdrojů. 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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