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Studentka zpracovala bakalářskou práci na téma 

stavebních prací v rozsahu 66 stran + 38 stran příloh.

pojmy, popsán postup sestavení rozpočtu stavebního objektu a postup kalkulace ceny stavební 

práce, je představen konkrétní stavební objekt a 

dvě kapitoly: Kalkulace vybraných cen stavebních

vyhodnocení. Náplní praktické části je práce s

převedla z programu s cenami RTS d

a porovnala směrné ceny s kalkulovanými.

položky podle největšího cenového rozdílu

položek.  Dále provedla rozbor TOV pro pět položek s

a cenách FA KRÁTKÝ. Pro těchto pět položek vytvořila krycí list, kde porovnala a zdůvodnila 

rozdíly mezi cenami ÚRS a FA KRÁTKÝ.

ÚRS a FA KRÁTKÝ na vybraných pěti položkách.

Hodnocení práce: 

 

1. Odborná úroveň práce 

2. Vhodnost použitých metod a postupů

3. Využití odborné literatury a práce 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce

5. Splnění požadavků zadání práce

Připomínky a dotazy k práci

Praktická část práce je zpracován

tabulkami. Naproti tomu v strukturování 

stavebního objektu a konkrétní stavební firmy studentka řadí do teoretické části. 

ocenila relevantnější literaturu než příručku rozpočtáře z
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ářskou práci na téma Porovnání směrných 

66 stran + 38 stran příloh. V teoretické části jsou vysvětleny základní 

popsán postup sestavení rozpočtu stavebního objektu a postup kalkulace ceny stavební 

, je představen konkrétní stavební objekt a konkrétní stavební firma. Praktická část 

Kalkulace vybraných cen stavebních prací ze smluveného rozpočtu

Náplní praktické části je práce s rozpočtem stavebního objektu, který 

RTS do programu KROS 4. Následně zjistila 

kalkulovanými. Poté vyčíslila rozdíly v jednotkových 

položky podle největšího cenového rozdílu a vytvořila krycí list pro vybraných 44 

Dále provedla rozbor TOV pro pět položek s největším cenovým rozdílem 

Pro těchto pět položek vytvořila krycí list, kde porovnala a zdůvodnila 

ÚRS a FA KRÁTKÝ. V závěru uvádí ještě pro zajímavost 

a FA KRÁTKÝ na vybraných pěti položkách. 
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použitých metod a postupů X  

Využití odborné literatury a práce s ní  X 

Formální, grafická a jazyková úprava práce  X 

Splnění požadavků zadání práce X  

Připomínky a dotazy k práci: 

ráce je zpracována velmi pečlivě a přehledně, je doplněna názornými grafy a 

strukturování práce jsou malé nepřesnosti, kdy např. popis konkrétního 

onkrétní stavební firmy studentka řadí do teoretické části. 

než příručku rozpočtáře z roku 2009, z které
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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

bakalářské práce 

Porovnání směrných a kalkulovaných cen stavebních prací 

 a kalkulovaných cen 

jsou vysvětleny základní 

popsán postup sestavení rozpočtu stavebního objektu a postup kalkulace ceny stavební 

Praktická část obsahuje 

prací ze smluveného rozpočtu, závěr a 

stavebního objektu, který studentka 

Následně zjistila ceny od FA KRÁTKÝ  

jednotkových cenách, seřadila 

a vytvořila krycí list pro vybraných 44 zásadních 

cenovým rozdílem v cenách ÚRS 

Pro těchto pět položek vytvořila krycí list, kde porovnala a zdůvodnila 

uvádí ještě pro zajímavost porovnání cen RTS, 
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, je doplněna názornými grafy a 

práce jsou malé nepřesnosti, kdy např. popis konkrétního 

onkrétní stavební firmy studentka řadí do teoretické části. Zároveň bych 

které, jakožto z prvního 
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zdroje, je citována velká část základních pojmů. V pasážích, kde studentka popisuje vlastní přínos 

a postoje je snížena jazyková stránka práce.  

 

Při obhajobě navrhuji zodpovědět následující otázku: 

„V závěrečném vyhodnocení rozdílu cen vybraných položek uvádíte jako hlavní rozdíl 

nastavení sazby a základny zisku, kdy FA KRÁTKÝ má nižší sazbu zisku, ale širší 

základnu. Zjistila jste, z jakého důvodu má FA KRÁTKÝ nastavený kalkulační vzorec právě 

takto?“ 

Závěr: 

Diplomová práce zpracovává zajímavé téma porovnání směrných a kalkulovaných cen stavebních 

prací. Z práce je patrné, že studentka plně využila svých znalostí získaných v průběhu studia. 

Předložená bakalářská práce je velmi dobrá, obsahuje však drobnosti (viz Připomínky a dotazy k 

práci), které lehce sráží výsledný dojem i hodnocení závěrečné práce. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm ECTS: 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 28.5.2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


