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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Typ práce: diplomová 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomová práce se poměrně ambiciózně zabývá proveditelností významného rozšíření administrativně – výrobního 
komplexu v širším centru Jablonce nad Nisou a vyhodnocením zvažovaného investičního záměru. Práce má obsáhnout 
popis současného stavu projektu, popis lokality a záměrů investora. Měla by představit realizovatelné technické a 
technologické řešení včetně vizualizace (3D model). Současně je jejím záměrem odhadnout náklady projektu, analyzovat 
rizika, a provést finanční analýzu projektu včetně ekonomického vyhodnocení.  Poměrně náročné zadání je v souladu 
s očekáváním investora a výsledkem práce by měly být prakticky využitelné podklady podporující manažerské rozhodování 
o zvažované investici.    

 
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 podle mého názoru splnila zadání a výstupy její práce, zejména realistický 3D model a ekonomické zhodnocení 
projektu byly v praxi využity managementem firmy při rozhodování o investičním projektu. 

 
Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolený postup řešení odpovídá komplexnosti a významnosti projektu. Metody řešení poskytují celkový obraz o 
problematice investičního záměru.  

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

Diplomová práce je velmi kvalitně zpracovaná. Autorka je evidentně schopná samostatně řešit zadané téma s více než 
dostačenou odbornou erudicí. Nejdříve autorka analyzuje stav a potřeby naší firmy. Následně navrhuje řešení výstavby 
nového objektu v požadovaném objemu. V programu Revit 2021 vytvořené podklady pro 3D model jí umožnily vytištění 
názorného modelu budov zasazeného do okolního terénu. Tento model byl firmou také prakticky využit při rozhodování 
o investičním záměru a prezentaci projektu jak uvnitř firmy, tak i při kontaktu s obchodními partnery a dalšími 
institucemi. Přednosti práce vidím zejména v míře dokonalosti vizualizace (3D model, názorné tabulky), detailním 
ekonomickém zhodnocení postaveném na reálných číslech z konkrétní firmy a poměrně realistických odhadech 
budoucího vývoje. Zpracovaná finanční analýza prokazuje ekonomickou návratnost plánované investice v delším 
časovém horizontu. 
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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. 
Práce je svým rozsahem zcela dostačující. Text je přehledně a logicky uspořádán. Tabulky, obrázky i grafy jsou názorné a 
jsou organicky začleněné do psaného textu. Marginální stylistické nedostatky nemají vliv na srozumitelnost celku a 
významové vyznění textu.  

 
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. 

Komplexní přehled odborných zdrojů v závěru práce podtrhuje odbornou erudici autorky. Bibliografické citace jsou uvedeny 
v souladu s požadavky.  

 
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. 
Autorka výborně využila své praktické znalosti prostředí firmy a zkombinovala je se studiem získanými teoretickými 
znalostmi.  

 
 
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. 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  
 
Zajímalo by mě, jak autorka zpětně hodnotí vhodnost využití metodiky BIM pro projekty podobného rozsahu. 
 
Protože jedním z výsledků práce jsou poměrně dlouhé doby návratnosti vložené investice doporučuji autorce při obhajobě 
diplomové práce rozvést opatření umožňujících (podporujících) zvýšení efektivnosti navržené investice.  
 
Jak nyní, s určitým časovým odstupem, vidí autorka budoucnost posuzovaného projektu? 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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