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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Stanovení ceny bytových domů v předinvestiční fázi projektu 

Autor práce: Jan Ličman 

Oponent práce: Ing. Ondřej Šimáček 

Popis práce: 

Student si pro řešení své bakalářské práce zvolil téma: „Stanovení ceny bytových domů v předinvestiční fázi 

projektu“. Cílem práce bylo vyhodnotit reálnost použití dostupných rozpočtových ukazatelů při ocenění 

bytových domů a následně vytvořit nový efektivnější způsob stanovení jejich ceny.  

Bakalářská práce je členěna do dvou části, teoretické a praktické. V teoretické části student popisuje 

aktuální stav zpracovávané problematiky. Definuje základní pojmy týkající se bytových domů a jejich 

plošných a objemových parametrů včetně metodiky stanovení obestavěného prostoru podle ČSN 73 4055. 

Student podrobně analyzoval aktuální stav dané problematiky na území ČR, který doplnil rešerší z německé 

publikace BAUKOSTEN. 

Praktická část bakalářské práce využívá všech získaných teoretických poznatků a zaměřuje se v první části 

na rozdělení stavby do logických konstrukčních celků vhodných k cenové analýze. V druhé části student 

zpracoval databázi sedmi reálných bytových domů včetně podrobné specifikace technických a cenových 

parametrů jednotlivých staveb (viz Tab. 9.1 a  10.2), jejichž výsledné hodnoty porovnal s cenovými ukazateli 

dostupnými v ČR. V třetí části navrhl nový postup stanovení ceny stavby bytového domu v předinvestiční 

fázi založený na nových parametrech: 

 Předpokládané zastavěné ploše stavby 

 Velikosti užitných ploch místností 

 Míře standardu jednotlivých konstrukčních celků 

V praktické části prokázal student odpovídající technické a ekonomické znalosti. Vypořádal se s technickými 

otázkami souvisejícími s členěním stavby, a také s navazující analýzou a rozdělením jednotlivých 

položkových rozpočtů do odpovídajících celků, což bylo důležité pro získání porovnatelných výsledků, ale 

také pro vlastní návrh nového způsobu výpočtu. Celkově je práce na velmi dobré úrovni, je z ní vidět aktivní 

zájem o problematiku oceňování se správnou dávkou inovativních přístupů k novým způsobům stanovení 

cen v předinvestiční fázi projektu. 

Po formální stránce je práce zpracována pečlivě, nevykazuje žádné nedostatky, působí kompaktním 

dojmem a respektuje šíři zadání. Závěry a výsledky student shrnul do přehledných grafických výstupů. 
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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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Proč nebyly do porovnání cenových ukazatelů zahrnuty cenové údaje z publikace 

BAUKOSTEN? 

2. Proč je pro investora důležité správné nastavení ceny v předinvestiční fázi projektu? 

Závěr: 

Práce je na velmi dobré úrovní, je z ní vidět aktivní zájem o problematiku oceňování se správnou dávkou 

inovativních přístupů k novým způsobům stanovení cen v předinvestiční fázi projektu. 

Po formální stránce je práce zpracována pečlivě, nevykazuje žádné nedostatky, působí kompaktním dojmem 

a respektuje šíři zadání. Závěry a výsledky jsou shrnuty do přehledných grafických výstupů. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum:  Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


