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Diplomant zadané téma zpracoval komplexně, na velmi dobré odborné úrovni. Literární
rešerše je sestavena přehledně, s odpovídajícím vystižením zpracovávané problematiky.
Výsledkem práce jsou karty nákladových ukazatelů vybraných společných zařízení
realizovaných v pozemkových úpravách Že leč a Brodek u Konice. Autor porovnal cenovou
úroveň v roce zpracování projektu (2003, resp. 2004) s aktuálními cenami v roce 2011.
Zadání práce považuji za splněné. Autor aplikoval vhodné metodické postupy a výsledné
karty nákladových ukazatelů vypracoval velmi pečlivě, přehledně, včetně schématických
nákresů společných zařízení.

Prosím, aby autor při obhajobě ústně upřesnil tvrzení na str. 12, ze kterého mylně vyplývá,
že v roce 2004 vznikl vedle "Metodického návodu ... " i "Technický standard ... ". Prosím
také uvést na pravou míru název základního metodického dokumentu pozemkových úprav.

Určité výhrady mám k formální stránce práce. Obsahuje místy překlepy a chyby (například
velké počáteční písmeno ve spojení "pozemkový úřad" na str. 21 nebo "pozemkové úpravy"
na str. 26. Mocniny jednotek SI nejsou uvedeny v horním indexu (str. 34 a 44). Některé citace
pramenů v seznamu literatury na str. 42 - 43 nesplňují ČSN ISO 690. Hlavička tabulky 6.1
mohla být formálně sestavena jinak, aby i ve sloupci "aktuální cena" byla uvedena jednotka.
V seznamu příloh na str. 47 je chybně uvedeno, že příloha Č. 2 obsahuje "seznam plánů
společných zařízení".

V příloze č. 1je prezentován položkový rozpočet na realizaci suché nádrže v Želči. Proč
nejsou v práci přiloženy položkové rozpočty ostatních hodnocených společných zařízení?
Domnívám se, že diplomová práce by měla obsahovat všechna vstupní data k výpočtům.

Zpracované téma je velmi aktuální, protože pozemkové úpravy jsou v současné době
klíčovým nástrojem projektování a realizace opatření na ochranu půdy, vody a dalších složek
životního prostředí v zemědělské krajině. Výsledky diplomové práce přispívají dílčím
způsobem k hodnocení ekonomických aspektů tohoto procesu.
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