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Předložená bakalářská práce na téma Analýza nákladů na výstavbu rodinného domu
stavěného svépomocí a s generálním dodavatelem si klade za cíl posoudit vliv způsobu
výstavby rodinného domu stavěného bud' svépomocí, nebo stavební firmou na klíč. Tato
problematika je v součastné době stále se zvyšujících cen materiálů hodně sledovaná všemi
stavebníky.

Bakalářská práce je strukturována do dvou částí. V první, teoretické, části studentka popisuje
přehledným způsobem v pěti kapitolách problematiku cenotvorby ve stavebnictví, životního
cyklu stavby a charakterizuje jednotlivé účastníky stavebního procesu a smlouvy, které jsou
mezi nimi používány. Rozsah plně pokrývá potřeby pro řešení konkrétního zadání.

Ve druhé, praktické, části bakalářka, pomocí zápisů stavebníka z průběhu výstavby,
vypočítala konečnou cenu konkrétního rodinného domu stavěného svépomocí. Následně pak
vykalkulovala, za jakou cenu by daný dům postavila stavební firma. Z další analýzy těchto
cen studentka zjistila, že pokud by se stavebník rozhodl nechat si postavit dům "na klíč"
zaplatil by o více než 100% vyšší cenu. Ale naopak by dům stavební firma postavila výrazně
rychleji - až o 3 roky. Tato práce je vhodnou příkladem toho, jak je ušetření nákladů
vykoupeno ztrátou volného času individuálního stavebníka.

V průběhu řešení přistupovala bakalářka k zadanému úkolu velmi iniciativně a zodpovědně.
Prokázala schopnost samostatně komplexně řešit zadaný úkol jak po stránce teoretické, tak i
v aplikaci na konkrétním příkladu. Studentka využívala všech dostupných materiálů a to
obecně dostupné literatury i interních dat zvoleného konkrétního projektu.

Práce je zpracována v odpovídajícím rozsahu 52 stran se čtyřmi přílohami. Její strukturování
je přehledné, věcné a logické. Práce je po formální stránce a dodržování autorských práv
velmi dobře zpracována.

Prací se studentce podařil splnit zadaný cíl práce, předvedla dostatečné teoretické znalosti,
které následně uplatnila při zpracování praktického úkolu. Z tohoto důvodu doporučuj i
bakalářskou práci k závěrečné obhajobě.

Klasifikační stupeň ECTS: AlI
r0cJ~V Bmě dne 28.6.2012

Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS A B C D E F

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4


