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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce: Náklady na zřízení věcných břemen při výstavbě přenosových soustav
Jméno autora: Bc Tereza Hlucháňová
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 průměrně náročné
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Zadání vyžaduje znalostí příslušné legislativy vážící se ke zřizování věcných břemen a skloubení s aktuálními informacemi 
z praxe. K řešení tématu diplomové práce lze využít standardních metod.

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.

Práce je zpracována podle zadání. V teoretické části je uvedena související legislativa a potřebné postupy pro zadané téma. 
Výsledkem práce je ukazatel nákladů na zřízení věcných břemen, který může být využit v praxi organizace. 

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.

Studentka pracovala velmi samostatně. Práci průběžně konzultovala a doplňovala nebo upravovala podle pokynů vedoucí.
Zvolený postup výpočtu nákladů i zjišťování podkladů pro výpočty jsou samostatnou tvůrčí činností diplomantky. 

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

V teoretické části se diplomantka velmi dobře vyrovnala s čerstvými změnami v řešení věcných břemen, která přinesl nový 
občanský zákoník a katastrální zákon od r. 2014. V praktické části pak dokázala aplikovat tyto poznatky do výpočtu nákladů a 
porovnat vliv těchto změn na náklady na zřízení věcných břemen. Hlavní úkol, výpočet nákladů včetně předpokládaných 
nákladů na vyvlastnění a stanovení ukazatele pro odhad nákladů budoucích zakázek, pak provedla na základě poznatků 
z praxe organizace, která se těmito úkoly zabývá. Výsledky práce jsou reálné a jsou využitelné při odhadu nákladů organizace 
na zakázky obdobného typu.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.

Práce má velmi dobrou jazykovou úroveň, je psána přehledně a srozumitelně. Má pěknou grafickou úpravu. Práce má 
logickou strukturu. Rozsah práce odpovídá nárokům na diplomovou práci.

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.

Citovaná literatura je v seznamu literatury uvedena správně dle norem, bibliografické citace jsou úplné. Citace v textu jsou 
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většinou uváděny podle pravidel. Citace u obrázků, grafů a tabulek jsou uváděny správně.

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.

Výsledkem práce je výpočet nákladů na zřízení věcných břemen na dvou distribučních trasách přenosových soustav a 
stanovení vhodného ukazatele, který může být využit při stanovování nákladů budoucích zakázek v dané organizaci. Reálnost 
výsledku byla ověřena na základě jiné právě dokončené zakázky. 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. 
Samostatnost diplomantky při zpracování, tvůrčí přístup, reálné výsledky.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně.
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