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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vyhodnocení záměru na změnu firemních prostor z pohledu facility a 
projektového managementu 

Jméno autora: Bc. Josef Vlček 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání vyžadovalo znalost dané problematiky, tvůrčí činnost studenta při stanovení základních problémů, návrhů řešení, 
stanovení kritérií aj. 
 

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. 

Student splnil zadání v předepsaném 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 pracoval samostatně, práci pravidelně konzultoval, připomínky a návrhy vedoucího zapracoval, aktivně řešil zadané 
téma, prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Student v teoretické části uvedl širší souvislosti facility managementu a projektového managementu.  
Student při zpracování DP prokázal schopnost využít teoretických znalostí a poznatků z praxe a vyhodnotiti záměr změny 
prostor na odpovídající odborné úrovni. Mezi parametry výběru byly zařazeny i požadavky facility managementu na prostory 
a prostředí, zajištění služeb. Při vyhodnocení bylo využito vícekriteriální hodnocení bodovací metodou s vahami, dále SWOT 
analýza. Práce je na velmi dobré odborné úrovni. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána přehledně a srozumitelně, gramaticky i stylisticky správně. Struktura práce je logická. Typografická stránka 
práce je na velmi dobré úrovni. Student použil pro psaní práce písmo Technika, vyvinuté pro ČVUT, které mi připadá 
poněkud robustní pro psaní běžných textů, ale jedná se o doporučené fonty. 

 

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. 
Student v práci použil dostatečný počet relevantních zdrojů, které citoval v textu a v seznamu literatury uvedl v souladu 
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s citačními zvyklostmi. Přímé i nepřímé citace jsou řádně odlišeny od vlastního textu.  
 

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. 
Student v rámci zvolených kritérií vyhodnotil velké množství variant a výsledky práce jsou využitelné v praxi dané organizace.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

 
Hlavním cílem studenta bylo vyhodnotit varianty řešení záměru firmy změnit firemní prostory. Student na základě 
znalosti provozu dané společnosti stanovil základní kritéria zahrnující i principy facility managementu, vyhodnotil 
velké množství variant, při řešení projektu využil i metody projektového managementu. Výsledky práce jsou 
využitelné při rozhodování společnosti o konečném řešení záměru. 
 

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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