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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
Dle zadání bakalářské práce měl být proveden rozbor vybraných položek rozpočtu, které mají zásadní podíl na výši celkové 
ceny stavby. Dále bylo úkolem zpracovat analýzu odlišností jednotkových cen vybraných položek v cenových soustavách a 
analýzu tržních cen vybraných materiálů v regionech ČR. 
 

Splnění zadání splněno 
 

V teoretické části bakalářské práce student charakterizoval položkový rozpočet, třídění položek rozpočtu a typy položek 
v rozpočtu. Dále se zabýval problematikou kalkulačního vzorce, cenových soustav ÚRS, RTS – zde je velmi podrobně popsán 
kalkulační vzorec, způsob vyčíslení jednotlivých složek nákladů a jejich obsah,  i jejich odlišnosti. 
V praktické části, která navazuje na zpracování položkového rozpočtu v předmětu KNPR, jsou vybrány podstatné položky 
rozpočtu. Pro tyto položky je uvedeno srovnání kalkulací v jednotlivých cenových soustavách, zvlášť pro materiál, mzdy a 
stroje, výrobní a správní režii a zisk. V praktické části je rovněž zařazena analýza tržních cen vybraných materiálů. Průměrné 
ceny vybraných materiálů jsou přehledně uvedeny v mapách a v sloupcových grafech. 
Výsledky analýz jsou shrnuty v závěru práce. 
Zadání bylo splněno. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 
Student byl při řešení aktivní, řešení průběžně konzultoval. Student je schopen samostatné tvůrčí práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Bakalářská práce je zpracována na odpovídající odborné úrovni, student při zpracování využil znalosti získané v rámci studia. 
V aplikační části využil student oceňovacích software, oceňovacích podkladů a analýz trhu se stavebním materiálem.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
K formální a jazykové úrovni nemám připomínky. Rozsah práce odpovídá požadavkům na diplomovou práci. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
 
Student využil 2 české monografie a 1 vysokoškolská skripta, řadu internetových zdrojů. Citace jsou označeny. 
 

Další komentáře a hodnocení 
 
nejsou 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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