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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Porovnání cena a nákladů hrubé stavby RD v rozpočtářských SW 
Jméno autora: Adéla Kyselová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Ekonomika a řízení ve stavebnictví 
Oponent práce: Ing. Iveta Střelcová, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: K126 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Dle zadání bakalářské práce bylo úkolem studentky porovnání cen a nákladů hrubé stavby rodinného domu na 
základě výsledků získaných ze třech rozpočtářských programů. Podrobněji se zabývala analýzou oddílů stavby, 
které měly v rozpočtářských programech nejvyšší rozdíly v nákladech.  

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.  

Studentka se v úvodní teoretické části věnuje popisu obecné terminologie, týkající se rozpočtářských softwarů, 
nákladů na stavební konstrukce a práce, nabídkového rozpočtu a výrobní kalkulace. Ve druhé, praktické části, se 
věnuje detailnímu rozboru nákladů jednotlivých oddílů stavby ve třech rozpočtářských programech a porovnáním 
nákladů na materiál, profese a stroje na základě výrobní kalkulace.  

 

Zvolený postup řešení správný 
Zvolený postup řešení je (s drobnými výhradami) správný. Lze např. uvést: 

- studentka nerozlišuje ceny a náklady; 
- porovnání s tržními cenami mohla být věnována větší pozornost, což by bylo pro práci jistě přínosem. 

 

 

 

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 
V práci jsou využity a prakticky aplikovány poznatky a znalosti získané studiem. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Práce má průměrnou jazykovou úroveň (gramatické chyby), je napsána přehledně s logickým řazením. 
Závažnějším pochybením je skutečnost, že u tabulek a grafů nejsou uvedeny zdroje. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Přehled použité literatury je součástí bakalářské práce a je v souladu s normami. Odkazy na zdroje jsou uvedeny 
velmi nestandardně. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

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. 
 

I přes některé nedostatky práci hodnotím dobře. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
Otázky k obhajobě: 
 
1/ Vysvětlete v krátkosti podstatné rozdíly mezi jednotlivými rozpočtářskými programy. 
2) Na str. 35 uvádíte v tabulce cenu cihly Porotherm z ceníku stavebnin DEK v porovnání se směrnými cenami 
materiálu ze tří rozpočtářských programů. Uvažovala jste s náklady na dopravu?  
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