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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 
Dle zadání má diplomová práce obsáhnout problematiku oceňování stavební produkce, nabídkových cen a výběrových 
řízení. Součástí diplomové práce má být analýza vybrané zakázky realizované stavební společností. 

 

Splnění zadání splněno 
 

V teoretické části diplomové práce studentka zpracovala přehled legislativy pro řešenou oblast, popsala veřejné a soukromé 
zakázky. Podrobně charakterizovala výstavbový projekt a vymezila jeho fáze. Vztahy mezi účastníky výstavbového projektu 
vymezila pro dodavatelský systém DBB a DB. Podrobně je zpracováno oceňování stavební produkce v jednotlivých fázích 
projektu.  Teoretická část je zpracována komplexně. 
V aplikační části diplomové práce se studentka pokusila o analýzu zakázky na realizaci víceúčelového objektu. 
Charakterizovala zakázku, stavební společnost. Dále uvedla výběrové řízení prováděné investorem a dodavatelem. Podrobně 
popsala nabídkovou přípravu generálního dodavatele stavby, např. zpracování výkazu výměr, kalkulaci nabídky a stanovení 
nabídkové ceny. Stěžejní částí práce je soubor doporučení na zefektivnění nabídkové přípravy a spolupráce se subdodavateli 
v konkrétní stavební společnosti. Přínos a realizovatelnost těchto doporučení nejsem schopna posoudit – to přísluší 
managementu společnosti. 
Zadání bylo splněno. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
 
Studentka byla při řešení aktivní, prostudovala dostupné zdroje, řešení průběžně konzultovala. Studentka prokázala, že je 
schopna samostatné tvůrčí práce. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
 
Diplomová práce je zpracována na odpovídající úrovni, jednotlivé části na sebe logicky navazují. Studentka byla při 
zpracování diplomové práce limitována studiem v neekonomickém oboru a krátkou praxí u stavební společnosti. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
K formální a jazykové úrovni nemám připomínky.  
Rozsah práce odpovídá požadavkům na diplomovou práci. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
 
Studentka využila 4 české monografie a řadu internetových zdrojů (některé z nich nepovažuji za vhodné). Citace jsou 
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označeny. 
 

Další komentáře a hodnocení 
 
nejsou 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Jedná se o dobře zpracovanou diplomovou práci. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 25.1.2019     Podpis: 
 
                                                                                                                      doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. 


