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V bakalářské práci na téma: „Stanovení nákladů výstavby ve ztížených podmínkách“ se 
studentka zabývá problematikou tzv. „Vedlejších rozpočtových nákladů“ (dále VRN). V práci 
rozšiřuje stanovení nákladů ve ztížených podmínkách prakticky na veškeré VRN a tím práci 
značně rozšiřuje a zvyšuje účel jejího možného užití v praxi. Na druhou stranu by se ovšem 
dalo diskutovat o celkovém naplnění názvu práce a cílů práce. 

 
V teoretické části bakalářské práce studentka seznamuje čtenáře se základní terminologií 
z oblasti oceňování stavební produkce - základních rozpočtových nákladů a vedlejších 
rozpočtových nákladů. Popisuje, co je hlavní náplní základních rozpočtových nákladů a 
vedlejších rozpočtových nákladů. Jsou zde patrné vědomosti a poznatky získané z literatury, 
kterou si studenka prostudovala.  
 
V praktické části se studentka zaměřuje na aplikaci poznatků a metodik získaných v části 
teoretické. Analyzuje VRN na vybraných objektech. V praktické části chybí vykalkulování 
jednotlivých částí VRN, hlavně těch souvisejících se ztíženými výrobními podmínkami. 
Nepodařilo se mi zaznamenat způsob stanovení procent, které studentka určila. Zajímavé je 
však konečné porovnání v tabulce č. 18, ze kterého je patrné, že je nutné k oceňování VRN 
přistupovat stejně zodpovědně jako k ocenění základních rozpočtových nákladů. Čili 
neoceňovat slepě VRN procentem z ceny základních rozpočtových nákladů.   
 
Bakalářská práce jako celek je přehledná a obsahuje množství teoretických a praktických 
poznatků. Bohužel, ale obsahuje velké množství formálních a grafických chyb, které snižují 
kvalitu této práce. Dosažené výsledky jsou vhodné pro další zkoumání dané problematiky.   
 
Bakalářská práce je zpracována v potřebném rozsahu a je z větší části v rámci tématu. Obsah 
teoretických poznatků je dostačující a jejich aplikace v praktické části odpovídá bakalářské 
práci.  

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázka: 

Na straně č. 12 píšete: „Přidruženou stavební výrobou se rozumí takové práce, které 
nelze zařadit do hlavní stavební výroby. Provádějí se po dokončení (HSV).“ 

 
1) Toto tvrzení není všeobecně zcela pravdivé. Zdůvodněnte u rodinného domu se 

sedlovou střechou proč? 
 

2) V případě jakého stavebního objetku by tomu tak mohlo být? 
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