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Cílem diplomové práce Oceňování staveb pro pozemkové úpravy bylo představit
problematiku staveb pro pozemkové úpravy a uvést problematiku rozpočtování staveb v této oblasti.
V praktické části pak vytvořit databázi nákladových ukazatelů vybraných společných zařízení
pozemkových úprav.

Diplomantka přistoupila k zadanému úkolu velmi iniciativně a aktivně. Pracovala průběžně a
vhodně rozdělila práci na teoretickou a praktickou část. Textová část práce má 63 stran, bohatá
přílohová část, která obsahuje vlastní výpočty autorky a zpracovanou databázi má 62 stran.

Teoretická část práce je zaměřena zprvu na historii a objasnění obecné terminologie a
legislativy v oblasti pozemkových úprav. Je představen význam pozemkových úprav, postup a proces
prací při pozemkových úpravách. Důležitou součástí diplomové práce je popis plánu společných
zařízení. Na to plynule navazuje kapitola o rozpočtování objektů společných zařízení. V kostce jsou
představeny obecné zásady, potom se autorka zaměřuje na specifika rozpočtování objektů společných
zařízení. Na vzorovém objektu "Polní cesta C02 - Kunvald" je ukázán celý položkový rozpočet včetně
krycího listu, rekapitulace a rozpočtových listů. V samostatné kapitole autorka pojednává o stanovení
nákladových ukazatelů a jejich použití. Velmi názorně vysvětluje vznik nákladového ukazatele
z položkového rozpočtu a názorně vysvětluje, co obsahují jednotlivé části vytvořených karet.

Praktická část práce včetně všech příloh je výsledkem velmi pečlivé a systematické práce
diplomantky. Autorka nejprve v textové části popsala a doplnila fotografiemi vybraná společná
zařízení. U prvního uvedla též vzorovou kartu nákladového ukazatele, další karty jsou vloženy do
příloh z důvodu přehlednosti. Karty nákladových ukazatelů jsou sestaveny ze získaných projektů
komplexních i jednoduchých pozemkových úprav od pozemkových úřadů a firem oprávněných
k projektování pozemkových úprav. Diplomantka zpracovala databázi obsahující celkem 20 karet
nákladových ukazatelů objektů společných zařízení a v celém rozsahu uvedla v diplomové práci také
položkové rozpočty k nim. Pracovala přitom se softwarem KROSplus firmy URS Praha a s databází
v úrovni roku 2011. Je nutné zdůraznit, že diplomantka je autorkou jak karet nákladových ukazatelů,
tak všech položkových rozpočtů předmětných objektů společných zařízení.

Diplomantka vypracovala souhrnnou práci, která může být velmi dobrou oporou pro výuku
dané problematiky. Diplomová práce bude využita v praxi při projektování, zadávání, realizaci a
vyhodnocení efektivnosti pozemkových úprav. Autorka je členkou projektového týmu zpracovatelů
Katalogu nákladů společných zařízení pozemkových úprav, který byl vydán Výzkumným ústavem
meliorací a ochrany půd, v.v.i. v Brně v roce 2012 pod ISBN 978-80-87361-18-4 pro potřeby
pozemkových úřadů v ČR. Diplomantka splnila v maximální míře zadání a prokázala schopnost
tvůrčím způsobem propojit své znalosti z několika vědních disciplín.
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