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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Dopad růstu cen v průběhu zadávací lhůty na rozsáhlé dopravní stavby 
Jméno autora: Bc.Radek Mandík 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: Ing. Iveta Střelcová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: K126 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomová práce se zabývá dopadem růstu cen v průběhu zadávací lhůty na rozsáhlé dopravní stavby. Téma této 
diplomové práce je aktuální, protože se dotýká velkých zakázek dopravních staveb. Diplomant se soustředil na 
zákon o zadávaní veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., vyhlášku č. 169/2016 Sb. a na cenovou soustavu OTSKP, ve 
které se zpracovávají náklady na dopravní stavby. Na základě velkého množství podkladů, jež získal od externích 
odborníků, bylo jeho cílem práce vybrat nosné položky z položkových rozpočtů dopravních staveb, posoudit vývoj 
cenové hladiny OTSKP a navrhnout opatření.  

 

Splnění zadání splněno s většími 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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání práce bylo splněno s výhradami, protože se práce zabývá z velké části pouze obecnějšími 
charakteristikami řešené problematiky namísto analýzy konkrétního podkladového materiálu, jež získal od 
externích odborníků.   

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Diplomová práce byla konzultovaná ale v podprůměrné míře oproti zvyklostem. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň diplomové práce je uspokojivá. Diplomant nevyužil naplno podkladových dat k analýze. 
Diplomová práce obsahuje některé pasáže, které by měly být v příloze (např. s. 3-19 přepis zákona a vyhlášky, s. 
65-68 rozhovor z novin).  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň odpovídá celkovému vyznění práce.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
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Citace odpovídají citačním zvyklostem. Výběr literatury by mohl mít více odborné sekundární literatury. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Zadané téma diplomové práce se především mělo zaměřovat na detailní analýzu velkého množství podkladových 
dat od externích odborníků za účelem navrhnout opatření pro cenovou soustavu OTSKP. Avšak tento cíl práce nebyl 
úplně naplněn, jelikož diplomant téma zpracoval pouze v obecné rovině. Závěr práce (s. 84) je vzhledem k tématu 
práce velice stručný a neodpovídá standardům diplomové práce.  

Diplomovou práci navrhuji k obhajobě, ale hodnotím za E. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 

 
Otázky: 

1. Je způsob stanovení cen OTSKP v pořádku? 
2. Může být valorizace i záporná? A bylo by správné mít i zápornou valorizace? 

 
 
 
Datum: 25.1.2020     Podpis: 


