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Bakalářská práce zpracována na téma "Vymezení optimální ceny dodávaných

koupelnových sestav" je vypracována v rozsahu 34 stran textu a 5 stran příloh.

V teoretické části student popsal vývoj ve stavebnictví a pozastavil se u některých

důležitých časových milníků, jakým je bezpochyby i rok 2008, tedy rok vypuknutí

hospodářské krize. Věnoval se tomuto období, jeho hlavním příčinám i opatřením.

V další části se zabývá vlivem ekonomické krize na stavebnictví, tedy vlivem na ceny

materiálů, objem stavební výroby i objem bytové výstavby. Teoretickou část uzavírá krátkým

vysvětlením problematiky HDP a SWOT analýzy.

"Cílem práce bylo vytvoření metodické pomůcky zhotovitele pro umožnění rychlého

navržení ceny do případné soutěže". Student si stanovil koupelnovou sestavu obvyklou

pro kraj Vysočina a následně vytvořil tzv. cenového reprezentanta, jež odpovídal střední

cenové hranici v tomto segmentu. Pro získání rozptylu možných variant, tedy hraničních

hodnot v nacenění zvolené koupelnové sestavy, student vytvořil rozpočet pro nejlevnější

a nejdražší variantu koupelnové sestavy. Zjištěné výsledky přehledně uvedl v grafu. Závěrem

provedl SWOT analýzu typickou pro firmu, která se zabývá dodávkou obkladů, dlažeb

a sanitární techniky.

Vytvoření metodické pomůcky pro zhotovitele byl dobrý nápad a firma jej zřejmě ocení.

Nicméně v práci postrádám určení konkrétních parametrů pro rychlou nabídku, tedy které

konkrétní parametry jsou stěžejní pro rychlé navržení výsledné ceny za sestavu (například

tvoří většínu cenové položky koupelnové sestavy). Také jednotlivé rozpočty pro konkrétní

druhy variant postrádají cenu za práci, ač v textu student uvádí, že cena by měl být "rovna

součtu cen materiálů a prací". V seznamu příloh můžeme najít jak vizualizaci koupelnové

sestavy, tak i rozpočet. Nicméně u rozpočtu není uvedeno k čemu se konkrétně vztahuje

a ani v textu se student na tuto přílohu konkrétně neodkazuje.

Bakalářská práce je po formální stránce zpracována logicky a věcně, včetně odkazů

na použitou literaturu a zdroje informací, přesto se však autor dopustil několika formálních

chyb, a to neuvedením odkazů na zdroje v textu v případě citací. Práce také vykazuje

gramatické chyby. Obsahově práce odpovídá bakalářské úrovni.



Doporučuji tuto bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji klasifikaci hodnocením:

Klasifikační stupeň ECTS: CI2

Otázky:

1. Jaké parametry považujete za stěžejní pro vytvoření rychlé nabídky?

2. Pokud by rozpočty jednotlivých variant koupelnových sestav byly sestaveny pouze

z materiálových položek, jak by se výsledné ceny sestav změnily v případě započtení

položky práce?

3. V bakalářské práci není uvedena vazba mezi Přílohou 1 a samotným textem práce.

Mohl by student vysvětlit vzájemnou vazbu?

4. Jaká doporučení by jste na základě vámi vytvořené SWOT analýzy dal firmě

zabývající se koupelnovými sestavami?
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Klasifikační stupnice
Klas. stupeň ECTS A
Číselná klasifikace 1

B
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C D
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