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Hodnocení diplomové práce

Diplomová práce popisuje a řeší aktuální oblast kalkulačních metod a jejich použití v praxi.
Obsahuje 12 hlavních kapitol, které na sebe vzájemně navazují. Členění kapitol je přehledné a
logické, text je výstižný a srozumitelný. Velmi dobře působí i vkládání obrázků a tabulek, které
vhodným způsobem doplňují a přibližují popisované téma. Po formální stránce práce splňuje
všechny požadavky kladené na tento typ publikací a lze konstatovat, že je na velmi dobré úrovni.

V teoretické části jsou velmi dobře popsány jednotlivé kalkulační metody včetně obsahu
kalkulačních vzorců. Na tuto část plynule navazují ukázky praktického využití včetně názorného
vysvětlení na příkladech. Autorka diplomové práce prokazuje vysokou teoretickou znalost
zkoumané problematiky a výbornou orientaci při praktickém využití.

Jako velmi vhodné pro praktické ověření kalkulačních metod ve stavebnictví vidím volbu
metodiky ÚRS Praha, a.s. Tato společnost zaujímá dlouhodobě čelní místo při volbě způsobu
oceňování stavebních prací ve veřejném i soukromém sektoru ČR. Popis a využití této metodiky
zaručuje diplomantce aktuálnost její práce. Současně zde prokázala hlubší znalosti i schopnosti
využití této metody při sestavování rozpočtů stavební výroby.

Cílem diplomové práce bylo zkoumání kalkulačních technik, jejich význam, druhy klasifikací,
postupy výpočtu a jejich praktické využití. Tento cíl považuji za velmi vhodný k prokázání
teoretických znalostí i praktických schopností na úrovni diplomanta. Dle mého názoru byl cíl
práce splněn a diplomantka potvrdila svoje odborné znalosti v oblasti kalkulačních technik
včetně jejich využití v praxi.



Celkově hodnotím diplomovou práci Bc. Drahoslavy Dolečkové jako velmi zdařilou. Práce je
zpracována velice pečlivě, jeví se jako solidně uspořádaná, logická stavba práce je dodržena
včetně návaznosti jednotlivých kapitol. Vhodně zvolený cíl byl naplněn, zajímavě byl zmíněn
historický vývoj tvorby cen ve stavebnictví až po současnou praxi včetně teoretických základů a
praktických příkladů. Pozitivem práce je poměrně rozsáhlá rekapitulace teoretických východisek,
která vytváří vhodnou základnu pro řešení v praktické části práce. Studentka řádně cituje
odbornou literaturu, formální a grafická stránka je na velmi dobré úrovni. Se závěry diplomové
práce souhlasím se zdůrazněním potřeby správného ekonomického základu při stanovování cen.
Zejména v dnešní době vyostřeného konkurenčního prostředí ve stavebnictví je nezbytné velmi
pečlivé zvážení cenové úrovně realizovaných vlastních zakázek či dodavatelských cenových
nabídek. Toto platí pro veřejný i soukromý sektor.

Připomínky k diplomové práci:

K práci nemám žádné výhrady ani připomínky, ani co se týče odborné, ani co se týče formální
stránky.

V rámci obhajoby této diplomové práce doporučuji promluvit na následující témata:
1. Význam kalkulace pro správné stanovení ceny s ohledem na tržní prostředí.
2. Důležitost správné orientace v oborových cenách.

Navržené hodnocení:

Diplomovou práci "Kalkulační techniky a metody jejich využití ve stavebnictví" autorky Bc.
Drahoslavy Dolečkové hodnotím jako výbornou s označením

"A".
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