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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Oceňování výškových prací 
Jméno autora: Tomáš Korčák 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Splnění zadání práce splněno 
Bakalářská práce měla dle zadání obsahovat technologický postup vybraných činností, časovou studii jednotlivých metod 
provádění prací ve výškách, dále rozbor a sestavení jednotkových cen vybraných činností, tvorbu plánu BOZP vybraných 
činností a ocenění stavebních činností ve výškách s ohledem na technologii provádění na vybraném objektu.  
V teoretické části bakalářské práce je podrobně popsán technologický postup práce ve výškách – pomocí lanových přístupů a 
z lešení, dále postup opravy fasády, nátěru fasády a mytí oken. Uvedeno je třídění spotřeby času a časové studie.  Rovněž je 
popsán kalkulační vzorec užívaný ve stavebnictví a stanovení nákladů na kalkulační jednici podle tohoto vzorce. Při pracích 
ve výškách je důležité dodržování BOZP, proto je tato problematika zařazena. 
V aplikační části bakalářské práce se student zabýval měřením spotřeby času a stanovením normy spotřeby času pro vybrané 
práce ve výškách. Na podkladě stanovených norem spotřeby času provedl kalkulaci jednotkové ceny pro 7 položek 
prováděných horolezeckou technikou – čištění fasády, penetrační nátěr, krycí dvojnásobný nátěr, otlučení omítky, oprava 
omítky a čištění oken. Individuálně zkalkulované jednotkové ceny student použil v nabídkových rozpočtech reálných staveb. 
Nabídkový rozpočet pro dvě stavební akce sestavil ve dvou variantách – s použitím horolezecké techniky a s použitím lešení. 
Výsledky jsou analyzovány a doporučeno je ekonomicky výhodnější řešení. 
V závěru je uvedeno shrnutí bakalářské práce. 
Zadání bakalářské práce bylo splněno bez výhrad. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Student byl během řešení aktivní, pravidelně konzultoval rozpracovanou bakalářskou práci. Student je schopen samostatné 
tvůrčí práce.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Práce je na obvyklé odborné úrovni. Výsledky bakalářské práce jsou použitelné v praxi. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
K formální a jazykové úrovni práce nemám připomínky, práce je srozumitelná, přehledná.  
Několik pravopisných chyb úroveň práce příliš nesnižuje. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Student pro zpracování bakalářské práce využil 3 českých monografií, 2 vysokoškolských skript a několik internetových 
zdrojů, citace jsou uváděny. 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Jedná se o kvalitně zpracovanou bakalářskou práci. 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Datum: 11.6.2017     Podpis:  
 
         doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. 


