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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza nákladů svislých a vodorovných konstrukcí 
Jméno autora: Brabcová Leona 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K126 
Oponent práce: Ing. Lucie Brožová Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: K126 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma práce patří mezi průměrně náročná témata. 

 

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.  

Cílem bakalářské práce je analýza přímých nákladů svislých a vodorovných konstrukcí.  Obsah práce naplňuje zadání i 
stanovené cíle. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autorka zvolila běžný a správný postup řešení. Kalkulované náklady na materiál a mzdy v programu KROS od firmy ÚRS 
Praha a.s. porovnává s reálnými náklady na materiál a mzdy v dané lokalitě. Z výsledků tvoří správné závěry. V některých 
částech studentka zaměňuje pojmy náklady a cena. Bylo by vhodné pro větší objektivitu porovnat náklady na materiál s více 
dodavateli. U výztuže byli náklady porovnávány pouze s jedním dodavatelem. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení 
Autorka využila znalostí získaných studiem. Práce má logickou strukturu. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Rozsah práce odpovídá bakalářské práci. Jazyková úroveň je dobrá. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Studentka pracuje s dostatečným množstvím zdrojů a správně označuje citace. 
 

Další komentáře a hodnocení 
nejsou 
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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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