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Cílem diplomové práce Oceňování prací při pozemkových úpravách bylo představit
vybraná společná zařízení pozemkových úprav, sestavit databázi z těchto zařízení obsahující
technicko-ekonomické informace a vytvořit cenový podklad pro rozhodování o investici do
společných zařízení pozemkových úprav.

Diplomant přistoupil k zadanému úkolu aktivně. Pracoval průběžně a vyváženě rozdělil práci
na teoretickou a praktickou část. Textová část práce má 47 stran, na dalších 47 stranách jsou přílohy
s vlastním řešením a výsledkem, kterým jsou zpracované karty nákladových ukazatelů společných
zařízení. Škoda, že autor nepřiložil položkové rozpočty kjednotlivým kartám, které též musel logicky
zpracovat. Vložil jen jeden vzorový rozpočet. Zřejmě tak chtěl zamezit přílišnému rozsahu diplomové
práce.

Teoretická část práce je zamerena zprvu na objasnění obecné terminologie a legislativy
v oblasti pozemkových úprav. Je představen historický vývoj a význam pozemkových úprav, postup a
proces prací při pozemkových úpravách. Je nastíněna i problematika financování pozemkových
úprav. Důležitou součástí diplomové práce je popis plánu společných zařízení a kategorie a typy
společných zařízení. Na to plynule navazuje kapitola o rozpočtování objektů společných zařízení.
Sestavení cenové databáze věnoval autor popisnou kapitolu s odkazem na praktickou část.

Praktická část práce je soustředěna do příloh. Autor sestavil 21 karet nákladových ukazatelů
společných zařízeni. Jde o objekty projektované v rámci komplexní pozemkové úpravy Brodek u
Konice a komplexní pozemkové úpravy Želeč na Rané. Výsledky jsou přehledně sestaveny do tabulky
na str. 39. Jsou zde porovnány ceny původní, stanovené podle 'projektu v cenové úrovni 2003 a ceny
přepočtené pro rok 2011. Sestavování rozpočtů a jej ich přepočet na cenovou úroveň 2011 autor
provedl s využitím softwaru pro rozpočtování a kalkulace KROSplus firmy ÚRS Praha, a.s. Podklady
technické byly získány na Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půd, který tyto akce projektoval.

Diplomant vypracoval souhrnnou práci, která jistě nalezne využití v praxi při projektování,
zadávání, realizaci a vyhodnocení efektivnosti pozemkových úprav. Diplomant splnil zadání, které je
bohužel úplně uvedeno jen v originálním výtisku diplomové práce. Prokázal schopnost tvůrčím
způsobem propojit své znalosti z několika vědních disciplín.
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