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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Normování spotřeby času stavebních prací 
Jméno autora: Bc. Jiří Zahradník 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 
Dle zadání diplomové práce má diplomová práce obsáhnout problematiku rozboru výrobního procesu, studia práce a měření 
a spotřeby času, normování spotřeby práce. Použit má být snímek průběhu práce a provedeno jeho vyhodnocení. Výsledky 
normování spotřeby času mají být porovnány se spotřebami času uváděnými v cenových soustavách. 
Jedná se o průměrně náročné zadání.  
 

Splnění zadání splněno 
 

V teoretické části diplomové práce student podrobně zpracoval problematiku organizace a normování práce, její cíle, náplň a 
metodické zásady. Podrobně je zpracován rozbor výrobního procesu a charakteristika metod používaných při studiu a 
normování spotřeby času.  
Nosnou částí diplomové práce je část aplikační. Diplomant zpracoval snímek průběhu práce pracovníka provádějícího 
pokládku dlažby.  Vyčíslil časy nutné – čas práce, čas obecně nutných přestávek a čas podmínečně nutných přestávek. Takto 
stanovenou spotřebu času porovnal diplomant s údaji o spotřebě času na shodnou činnost v dostupných cenových 
soustavách a analyzoval rozdíly. V závěru vyčíslil cenu práce při použití vlastních dat o spotřebě času a při použití údajů 
z cenových soustav. 
Zadání bylo splněno. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
 
Student byl při řešení aktivní, řešení průběžně konzultoval. Student je schopen samostatné práce. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
 
Diplomová práce je zpracována na dobré odborné úrovni, student při zpracování využil znalosti získané v rámci studia. 
Provedl měření na staveništi. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
 
K formální a jazykové úrovni nemám závažné připomínky. V některých částech je pojmově nepřesná.  
Rozsah práce odpovídá požadavkům na diplomovou práci. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
 
Student využil starší literaturu, novější české zdroje nejsou k dispozici.  
Citace jsou označeny. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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nejsou 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Jedná se o dobře zpracovanou diplomovou práci.  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 9.1.2015     Podpis: 
 
                                                                                                                      doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. 


