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Diplomová práce Oceňování staveb pro pozemkové úpravy zpracovává problematiku
rozpočtování společných zařízení v pozemkových úpravách.

Diplomantka vhodně rozdělila práci na teoretickou a praktickou část. Textová část práce má
63 stran, příIohová část obsahuje vlastní výpočty autorky a zpracovanou databázi v rozsahu 62 stran.

V úvodní části práce se diplomantka zabývá teoretickými aspekty pozemkových úprav,
vysvětlením základních pojmů v pozemkových úpravách a postupy při provádění pozemkových úprav.
Na tuto část navazuje kapitola o rozpočtování objektů společných zařízenÍ. Autorka se dále zaměřuje
na specifika rozpočtování objektů společných zařízenÍ. Pro názorný příklad použila objekt "Polní cesta
C02 - Kunvald" kde je uveden položkový rozpočet včetně krycího listu, rekapitulace a rozpočtových
listů. Za velmi cennou považuji kapitolu 6.4., ve které autorka rozpracovalůa specifika rozpočtování
společných zařízení která jsou svým charakterem vždy jedinenčná, protože jsou včleňována do
konkrétní krajiny s jejími specifiky a s ohledem na její limity a možnosti.každé společné zařízení řeší
zcela individuální požadavky.Rovněž v případě rekonstrukce stávajících zařízení je třeba dbát na na
zachování funkčních konstrukcí a jejich další doplnění je odvislé od požadavků na plnění současně
potřebných funkcí, včetně nezastupitelné úlohy opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny.
Kapitola 7 stručně shrnuje základní legislativní předpisy v pozemkových úpravách.

Praktická část práce včetně všech příloh je pečlivé a systematicky zpracována. Karty
nákladových ukazatelů jsou sestaveny ze získaných projektů komplexních i jednoduchých
pozemkových úprav od pozemkových úřadů a firem oprávněných k projektování pozemkových úprav.
Je zpracována databáze 20 karet nákladových ukazatelů objektů společných zařízení a položkové
rozpočty k nimPři zpracování bylo použito SW KROSplus firmy URS Praha a s databází v úrovni
roku 2011.

Práci hodnotím jako velmi kvalitní, systematicky a zodpovědně zpracovaný materiál, jehož
další praktické uplatnění v řešené problematice je doloženo spoluautorstvím diplomantky při
sestavování Katalogu nákladů společných zařízení pozemkových úprav, který byl vydán Výzkumným
ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. v Brně v roce 2012 pod ISBN 978-80-87361-18-4 pro
potřeby pozemkových úřadů v ČR. Doporučuji práci k obhajobě a klasifikuji ji

All

V Brně dne 22.1.2013 ......~9. ..~.
Podpis

KI ifik č • taSI I a Ul S upruce

Klas. stupeň ECTS A B C D E F

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4


