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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Propočet nákladů investora – ostatní náklady 
Jméno autora: Hodonská Ivana 
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. 
Bakalářská práce se snaží vyčíslit ostatní náklady v rámci propočtu nákladů investora.  Jedná se o průměrně náročné téma. 

 

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.  

V první části práce se studentka věnuje definici základních pojmů a vymezení dané problematiky. V praktické části se pak 
snaží vyčíslit jednotlivé položky ostatních nákladů. Práce splňuje zadání. 
 

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

Obecné určení ostatních nákladů, které by platilo pro různé typy staveb je prakticky nemožné. Možná by bylo zajímavé 
rozdělit stavby do několika kategorií a porovnat, jak by se pro jednotlivé kategorie výše ostatních nákladů mohla měnit a v 
čem jsou největší rozdíly. Práce by tím byla pravděpodobně i o trochu přehlednější (studentka ty podstatné rozdíly řeší 
pouze v textu). Praktická část je pak věnována vyčíslení ostatních nákladů na stavbě mateřské školy. Zvolený postup řešení 
odpovídá zadání i stanovenému cíli práce.  

 

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 
Autorka využila znalostí získaných studiem. Odborná úroveň se mi jeví jako průměrná. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
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.  

 

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. 
V práci je využíváno dostatečné množství zdrojů. Citace jsou správně označeny. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Bakalářská práce se snaží vyčíslit ostatní náklady v rámci výpočtu celkových nákladů na stavbu. První část je 
věnována definici pojmů a vymezení dané problematiky. V další části se studentka snaží identifikovat jednotlivé 
náklady spadající do ostatních nákladů a v poslední části jsou ostatní náklady vyčísleny pro konkrétní projekt 
mateřské školky.  

 

Otázka: Z čeho jste usoudila, že náklady spojené s TDI nespadají do nákladů na projektové a průzkumné práce do 
VF8 a proč je započítáváte do ostatních nákladů? 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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