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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
V zadání je uvedeno, že DP má obsahovat technickou specifikaci vybraných typů oplocení. Dále má být navržena nová 
klasifikace dle konstrukčně materiálové charakteristiky, vytvořeny rozpočtové ukazatele a navržen nástroj pro tvorbu 
rozpočtových ukazatelů. 
 

Splnění zadání splněno 
 

V diplomové práci je v teoretické části pojednána legislativa a obecné požadavky na oplocení, až nadbytečně podrobně je 
zpracována kapitola stavba oplocení a technická specifikace oplocení (45 stran!).  
V praktické části je uvedeno porovnání rozpočtových ukazatelů pro oplocení společností ÚRS Praha, a.s. a RTS, a.s. Nosnou 
částí diplomové práce je vymezení 13 typů oplocení, pro které budou stanoveny rozpočtové ukazatele. Vymezeny jsou 
rovněž výšky a šířka pole. Popis oplocení je doplněn náčrty a fotografiemi. 
V kapitole tvorba rozpočtových ukazatelů jsou vymezeny stavební konstrukce a práce, které jsou oceněny v nově 
vytvořených ukazatelích. Studentka navrhla nové třídění a zpracovala rozpočtové ukazatele. 
Nově vytvořené ukazatele diplomantka zapracovala do funkčního nástroje sloužícího pro výběr ukazatele (v MS Excel). 
V přílohové části jsou doloženy výkazy výměr a rozpočty použité pro tvorbu rozpočtových ukazatelů. 

 

Zvolený postup řešení správný 
 

Studentka zvolila správný postup řešení. Navrhla nové třídění pro oplocení. Pro vybrané typy oplocení sestavila výkazy 
výměr a položkové rozpočty. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Studentka využila řadu podkladů a znalostí získaných studiem, využila podklady a data získaná z rozpočtářského software a 
cenových soustav.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
 
Tab. 3 – v nadpisech sloupců chybně uvedeno, že se jedná o cenový ukazatel. Dtto Graf 1. 
Jedná se o rozsáhlou diplomovou práci – 188 stran včetně příloh a navíc excelovská aplikace. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Bez připomínek. Ke zpracovávanému tématu není dostatek zdrojů. 
 

Další komentáře a hodnocení 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Kvalitně zpracovaná diplomová práce, dobře využitelná v praxi (zejména nástroj pro odhad nákladů na oplocení 
v MS Excel). 
 
Otázky: 

1. Na základě čeho jste vybrala typy oplocení, pro které jsou vytvořeny rozpočtové ukazatele? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 14.1.2015     Podpis:   
         
       doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. 


