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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Posouzení vlivu inflace na stavební materiály 
Jméno autora: David Liška 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Oponent práce: Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je rozděleno do dvou částí, v první je posuzován vliv inflace na různé druhy stavebních materiálů v druhé pak výběr 
nejvýhodnější varianty zdících materiálů z pohledu ceny a součinitele prostupu tepla. 
 

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 práce bylo beze zbytku splněno. 
 

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

Zvolený postup řešení byl odpovídající. Při posuzování by měly být jako srovnávací ceny použity ceny bez DPH, protože jeho 
výše není pro všechny stavby jednotná. Obdobně pro možnou využitelnost v praxi by bylo vhodnější zahrnovat do nákladů i 
náklady na pomocný materiál. Také by bylo vhodné použít ceníku výrobců místo informací z programu Kros Plus. V grafech 
by pak bylo názornější, kdyby změna ceny byla vyjádřena v % a vložena křivka inflace (např. index ceny výrobců) 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
V práci jsou obsaženy jak informace získané studiem, tak i firemní materiály.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V práci se vyskytují občasné chyby (např. jednotka m2 u obestavěného prostoru na str. 11) 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
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. 
V práci je odděleny vlastní výsledky od převzatých, ale seznam literatury i odkazy v textu jsou dle mně neznámé normy, 
chybí důležité údaje (ISBN, datum citace www stránek apod.) 
 

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. 
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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. 
 

Práce je srozumitelně napsaná, má logickou strukturu a zcela splňuje zadání. Citace nejsou v souladu s citačními 
normami, mělo být využito firemních materiálů a změna ceny alespoň v grafech vyjádřena v % pro zvýšení 
vypovídající schopnosti. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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