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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Tvorba rozpočtových ukazatelů – opěrné zdi 
Jméno autora: Michaela Böhmová 
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. 
Diplomová práce obsahuje technickou specifikaci vybraných typů opěrných zdí pro rodinné domy. Autorka navrhla 
novou klasifikaci dle konstrukčně materiálové charakteristiky, vytvořila podrobnější rozpočtové ukazatele a navrhla 
nástroj pro tvorbu rozpočtových ukazatelů. 
Řešená problematika je originální, klade tedy vyšší nároky na koncepci práce.  
 

 

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 je přehledně zpracovaná a má logickou strukturu. 

 

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. 
Autorka pracovala samostatně, postupy a závěr konzultovala a to nejen na úrovni školitele, ale také v praxi.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Prokázala velmi dobrou orientaci v dané problematice, jak po stránce ekonomické tak i odborné (technické). 
Odborná znalost je z mého pohledu na výbornou.  

 

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. Drobná výhrada 
směřuje k nevyváženému rozsahu teoretické a praktické části práce. Přesto lze považovat požadavky za splněné 
a úroveň práce lze označit za zajímavou z hlediska vybraného tématu. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
V práci je využíváno a vhodně zapracováno dostatečné množství relevantních zdrojů. Reference v textu jsou 
v pořádku.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Kvalitně zpracovaná diplomová práce, dobře využitelná v praxi (zejména nástroj pro odhad nákladů na opěrné zdi 
u rodinných domů v MS Excel). 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

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

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 26.1.2017     Podpis: 
 
 


