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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza vedlejších rozpočtových nákladů zhotovitele 
Jméno autora: Bc. Jana Sušanková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technologie staveb 
Oponent práce: Ing. Jakub Vojta 
Pracoviště oponenta práce: VOPA-STAV, s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jelikož je téma zadání poměrně rozsáhlé, musela se studentka zorientovat v mnoha souvislostech této problematiky. 

 

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.  

Diplomantka splnila zadání v celém rozsahu. 
 

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

Metodiku tvorby diplomové práce hodnotím kladně vzhledem k uceleným jednotlivým částem. Práce obsahuje teoretickou 
část a následnou aplikaci v části praktické na třech vybraných stavbách.  

 

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 
Pozitivně hodnotím rozlišování jednotlivých druhů nákladů a použití odpovídající terminologie. Stejně tak hodnotím i určení 
důležitosti jednotlivých nákladů s ohledem na referenční stavby. 

 

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 
Při čtení práce jsem nezaznamenal žádné nedostatky. 

 

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 využila dostatek podkladů vzhledem k danému tématu. Zdroje citovala v souladu se zvyklostmi. 
 

Další komentáře a 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. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o okrajové téma při tvorbě nabídkových cen, tak tato oblast bývá často 
podceňována, ačkoliv z této práce vyplývá, že mohou vedlejší rozpočtové náklady tvořit značnou část z celkových 
nákladů. Tuto práci proto hodnotím jako přínosnou. Praktická část práce dobře vystihuje podstatu potřeby určení 
jednotlivých vedlejších rozpočtových nákladů individuálně pro každou stavbu. 

 

Otázky k diplomové práci: 

 

1) Jaké další mohou být příčiny vzniku vedlejších rozpočtových nákladů spojených s nedodržením termínu 
dokončení stavby? Jaké jsou možnosti eliminace vzniku nebo dopadu těchto nákladů ze strany 
zhotovitele? 

 

2) Jak ovlivňuje změna základních rozpočtových nákladů (ZRN) výši vedlejších rozpočtových nákladů (VRN)? 

 

3) Jaké jsou negativní vlivy staveniště a jeho provozu na životní prostředí? Jaká lze přijmout opatření, aby 
byly tyto vlivy minimalizovány? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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