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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Problematika demoličních prací a jejich ocenění 
Jméno autora: Jakub Kvasnica 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: Ing. Lucie Brožová Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce 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. 

Bakalářská práce řeší problematiku demoličních prací a jejich ocenění. Jedná se o náročnější zadání. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Student průběžně konzultoval a pracoval samostatně. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
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. 
Zaměření bakalářské práce je náročné na aplikaci odborných znalostí. Student využil znalostí získaných studiem. Praktické 
části student využívá poznatky získané v praxi. Při zpracování bakalářské práce musel student z velké části dané téma sám 
nastudovat a prokázal, že se v problematice dobře orientuje. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Jazyková úroveň práce je dobrá. Rozsah práce je dostatečný. Práce je přehledná. Práci bych z formálního hlediska vytkla 
absenci úvodu. 

 

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. 
Student využil dostatečné množství literatury. Citace jsou správně označeny. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
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Bakalářská práce zpracovává problematiku demolic a jejich ocenění. V první části student seznamuje 
s demoličními metodami, postupy realizace. V praktické části byla rozebrána konkrétní demolice bytových domů. 
Demolice byla naceněna v rozpočtářském programu Eurocalc od firmy Callida a v  cenové soustavě ÚRS a na 
základě firemních cen. Jednotlivé rozpočty byly porovnány a rozdíly detailně rozebrány. Student pracoval 
samostatně, práci konzultoval. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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