
 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

1 / 2 

pro NSP SI, GK, ME 
 
 

 

Posudek oponentaPosudek oponentaPosudek oponentaPosudek oponenta    diplomovédiplomovédiplomovédiplomové    prácepráceprácepráce    

Název práce: Efektivita procesu oceňování stavební výroby 

Autor práce:  Bc. Filip Sofka 

Oponent práce: Ing. Lucie Vaňková, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomant vypracoval diplomovou práci na téma Efektivita procesu oceňování stavební výroby v 
rozsahu 102 stran a 27 stran příloh. Hlavním cílem práce bylo definovat a analyzovat celý proces 
oceňování stavební výroby a za využití nových trendů ve stavebnictví (např. systém BIM) popsat 
možnosti zefektivnění tohoto procesu. Diplomant podrobně popsal sestavení výkazu výměr 
v programu ArchiCAD a ručně a následně provedl srovnání časové a finanční náročnosti při tvorbě 
výkazu výměr. Pro srovnání využil čtyři možnosti tvorby výkazu, a to ručně, v programu bez 
standardů, v programu dle standardu a výkaz vytvořený projektantem. Dále diplomant uvedl 
nastavení standardů projektové dokumentace pro vybrané parametry a závěrem zhodnotil 
použitelnost standardů.  

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Diplomová práce je zpracována komplexně, i když postrádám jasnou provázanost mezi úvodní 
teoretickou částí a praktickými výstupy. Závěry práce jsou diskutabilní, diplomant se hlouběji 
nezamyslel nad určitými výstupy, např. zpracování finanční náročnosti. Volba metod a postupů 
řešení je avšak adekvátní zaměření diplomové práce. Diplomant podrobně popisuje jednotlivé 
kroky využitých postupů, ale co se týče přehlednosti, diplomová práce není zcela přehledná a 
čtenář se v textu stěží orientuje. Také některé zjištěné výsledky by bylo vhodné pro snadnější 
pochopení uvádět přehledněji. Diplomant pracoval s odpovídajícím množstvím odborné literatury, 
kterou uvedl v seznamu použitých zdrojů, avšak v textu práce uvádí pouze malý zlomek odkazů na 
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tuto literaturu. Výtku mám k formální a jazykové úpravě práce, kdy diplomant nedodržuje 
standardně zavedené formátování pro tento typ prací, např. fonty písma pro úvodní části práce, 
nestandardně uváděné odkazy na literaturu, popisy tabulek a obrázků apod. V textu se také občas 
vyskytují překlepy. Práce je doplněna velkým množstvím tabulek, které ale občas ztrácí na své 
vypovídací schopnosti. Diplomová práce je zpracována dle zadání VŠKP. 

Připomínky a dotazy k práci: 

K diplomové práci mám několik doplňujících otázek: 
1. Z jakého důvodu se může zpracovatel rozhodnout, že raději zpracuje výkaz výměr ručně? 

2. Pro stanovení výkazu výměr využíváte program ArchiCAD, jaké jiné programy můžete 
využít? A v případě, že využijete jiný program, bude efektivita stejná nebo se může lišit? 

3. Jak jste určil chybovost (odchylku) při ruční tvorbě výkazu výměr? (tab. 15, str. 79) 

Závěr: 

I přes výtky doporučuji diplomovou práci k závěrečné obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  D / 2,5 

Datum:  23. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


