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Předložená bakalářské práce se zabývá problematikou zařízení staveniště a nákladů na jeho
provoz. Práce obsahuje 62 stran textu a 4 vložené přílohy.

V teoretické části se studentka nejprve zabývá funkcí a členěním zařízení staveniště, diskutuje
o jeho návrhu a končí způsobem výpočtu nákladů na zřízení, provoz a likvidaci zařízení sta-
veniště. V praktické části je popsáno zařízení staveniště již realizované stavby - průmyslové
haly, je navrženo jeho alternativní řešení a vypočítány náklady na jeho provoz. Celkové ná-
klady jsou tvořeny dílčími náklady na mobilní buňky, komunikace, předmontážní plochu,
provoz autojeřábu, náklady na elektrickou energii a vodu, sběr a likvidaci odpadu a ostrahu
stavby. U jednotlivých položek - tam, kde je to možné - je srovnávána alternativa pořízení a
pronájmu. Výpočet je zakončen porovnáním vedlejších rozpočtových nákladů skutečné stav-
by, nákladů na alternativní zařízení staveniště a obvykle používané procentní sazby. Nižší
náklady byly ovlivněny specifickými podmínkami konkrétní stavby. V přílohách jsou zpraco-
vány výkresy situace zařízení staveniště - původní a alternativní řešení. Další přílohy obsahují
celkovou situaci stavby a zátěžový diagram navrženého autojeřábu.

V práci se vyskytují pouze ojedinělé obsahové a formální chyby. V Tabulce 3 na str. 38
u výpočtu spotřeby vody pro provozní účely je duplicitně započtena norma bez sprchování a
pro sprchy. V Tabulce 5 na str. 40 by bylo vhodnější některé položky zařadit do jiné skupiny
(halogenové světlo, ohřev vody) a přehodnotit počet některých spotřebičů (ohřev vody pro
150 zaměstnanců). V Seznamu tabulek na str. 51 je Tabulka 5 a 6 pojmenována stejně.

Studentka pracovala na své bakalářské práci soustavně a svědomitě, obsah i zpracování jed-
notlivých částí pravidelně konzultovala. Ve své práci pronikla důkladně do jí zatím neznámé
oblasti. V praktické části dokázala, že problematice rozumí a své znalosti umí aplikovat na
praktickém příkladě. Rovněž jazykové zpracování je na dobré úrovni.

Obsah bakalářské práce je v souladu se zadáním a splňuje zásady pro vypracování vysoko-
školské kvalifikační práce. Cíl práce byl splněn. Celková úroveň díla odpovídá požadavkům
kladeným na bakalářské práce.

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Práci celkově hodnotím klasifikačním stupněm ECTS: výbornč (A / 1).

Otázka k obhajobě práce:

Vysvětlete, kdy a za jakých podmínek dodavatel pitné vody nepožaduje platbu za stočné.
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