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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Tvorba rozpočtových ukazatelů – lávky pro pěší 
Jméno autora: Jitka Laušmanová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: Ing. Iveta Střelcová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: K126 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
V rámci zadání bylo požadováno poměrně náročné zpracování doposud neexistujících rozpočtových ukazatelů 
pro stavební objekt lávky pro pěší. 

 

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. 

Předložená diplomová práce splňuje zadání a je přehledně zpracovaná. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
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 byla při řešení práce poměrně aktivní, řešení průběžně konzultovala. Schopnost studentky samostatné 
tvůrčí práce do budoucna je příslibem, avšak v průběhu řešení této diplomové práce jí bylo nutno věnovat 
nadstandardní množství času.  

 

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. 
Metodika práce je vhodně zvolena. Prokázala velmi dobrou orientaci v dané problematice, především je nutné 
vyzdvihnout technickou (odbornou) stránku řešení.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Předložená práce splňuje obsahové, věcné i formální stránky kladené na diplomovou práci. 
Požadavky lze považovat za splněné a úroveň práce lze označit za zajímavou. Tabulky a grafy jsou technicky na 
dobré úrovni. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Autorka správně pracuje s citacemi a zdroji. Malá výhrada směřuje k poměrně malému počtu zdrojů, které se 
týkají odborné literatury zaměřené na stránku ekonomickou.   

 

 
 



 

2/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Podkladem pro tvorbu rozpočtových ukazatelů byla databáze 17 stavebních objektů – lávky pro pěší. Přínosem 
práce je jednak návrh nového zatřídění a klasifikace reálně používaných typů a parametrů lávek pro pěší, kritické 
zhodnocení dosud užívaných rozpočtových ukazatelů a zejména vypracování jednoduchého nástroje pro výpočet 

orientačních nákladů v předinvestiční fázi výstavbového projektu. 
Pomocí metod matematické statistiky (korelační a regresní analýza) byly vytvořeny reprezentanty se základními 
parametry a rozpočtovým ukazatelem vztaženým na 1 m

2
 plochy mostovky.  

 

Práci doporučuji k obhajobě.   

 

Nemám žádné otázky k obhajobě, veškeré dotazy byly zodpovězeny v průběhu konzultací. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 12.1.2015     Podpis: 


