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Cílem diplomové práce Metody rozpočtování inženýrských a vodohospodářských staveb
bylo představit metody rozpočtování a oceňování staveb v České republice. Přitom se zaměřit na
inženýrské a vodohospodářské stavby. Poznatky využít při aplikaci na konkrétním příkladě.

Diplomantka přistoupila k zadanému úkolu velmi iniciativně. Pracovala průběžně a vyváženě
rozdělila práci na teoretickou a praktickou část. Textová část práce má 78 stran a na dalších 45
stranách jsou uvedeny v přílohách vlastní výpočty autorky. Jde o rozpočty, které jsou součástí
praktické části. Ta je z velké části kvůli rozsahu umístěna v přílohách. Samostatnou přílohu pak tvoří
vybrané výkresy z projektové dokumentace pro čistírnu odpadních vod a pro cyklistickou stezku.
S těmito objekty autorka pracovala a na nich představila metody rozpočtování.

Diplomová práce je velmi přehledně členěna. Nejprve jsou uvedeny obecné zásady a metody
rozpočtování. Následně jsou představeny stavebně-technicky vybrané vodohospodářské a inženýrské
stavby. Samostatná kapitola je vyčleněny pro stavebně-technický popis čistírny odpadních vod
v Kostelci na Rané. Jde o rozsáhlou stavbu a poměrně složitou z hlediska sestavení rozpočtu. Stavbaje
rozdělena do několika objektů, z nichž pro každý je zpracován pečlivě samostatný položkový
rozpočet. Obdobně je též provedena část pro cyklistickou stezku v Prostějově. Pro porovnání výsledků
použila diplomantka též výpočet ceny pomocí rozpočtových ukazatelů. Umožnilo jí to ukázat, jak se
liší cena stanovená velmi podrobným položkovým rozpočetem (či souhrnem několika takových
rozpočtů) a cena stanovená propočtem, tedy hrubě, pomocí rozpočtových ukazatelů. Závěry jsou
vyhodnoceny a komentovány. Pro rozpočty a propočty využila diplomantka aktuální databáze cen
inženýrské organizace URS Praha, a.s. Pracovala přitom se softwarem pro rozpočtování a kalkulace
stavebních prací KROSplus firmy URS Praha v aktuální cenové úrovni.

Diplomantka vypracovala souhrnnou práci o metodách rozpočtování a oceňovaní staveb
v České republice se zaměřením na inženýrské a vodohospodářské stavby. Práce se může stát dobrým
východiskem pro další komplexní metodické práce v oblasti oceňování staveb v této oblasti. Práce je
na dobré grafické úrovni, obsahuje tabulky a grafy a je doplněna vhodnými přílohami včetně
výkresové dokumentace. Odkazy a bibliografické citace jsou řádně a důsledně uváděny. Diplomantka
splnila zadání a prokázala schopnost propojit své znalosti z několika vyučovaných předmětů a vyvodit
tvůrčím způsobem závěry.
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