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Diplomant se v teoretické části své práce zabývá cenovou statistikou obecně a zaměřuje se
pak na cenovou statistiku stavebnictví. V praktické části se věnuje šetření cen stavebních pra-
cí, které provádí Český statistický úřad pod označením Ceny Stav 1-04. Na podkladě někte-
rých údajů z předchozích let a s použitím algoritmu výpočtu agregovaných cenových indexů
navrhuje omezení počtu výkazů. Sledovaným parametrem diplomantova výzkumu je změna
hodnoty dříve publikovaných indexů. Vyhledává ty reprezentanty stavebních prací popsané
konkrétními výkazy, jejichž zrušení minimálně změní výsledné cenové indexy. Používá dva
pohledy, prvním je počet vyplňovaných výkazů, druhým je významnost výkazů daná váhou
na nich uvedeného reprezentanta. Jeho práce vznikala v období tzv. revize cenových indexů,
kdy dochází mimo jiné ke změnám obsahu i počtu sledovaných reprezentantů a tím i počtu
výkazů. Při změnách ve výkaznictví byly brány v úvahu i postupy a výsledky uvedené v této
práci. Vzhledem ke zjednodušujícím výchozím předpokladům použitým v této práci nebyly
závěry v reálném šetření přijaty.

V přílohách jsou dokumentovány tabulky výchozích údajů použitých pro výzkum. Jsou rov-
něž uvedeny vzory výkazů používaných ve statistickém šetření.

Diplomant na své práci pracoval soustavně, takže v závěru nebyl v časové tísni. Návrhy a
připomínky vedoucího přijímal aktivně a dále je rozpracovával. Grafická i jazyková úprava a
pravopisná korektnost představuje nadstandard prací tohoto druhu. Teoretická část práce je
nezvykle rozsáhlá a některé části i nadbytečné - přímo nesouvisející s řešeným problémem
(např. 4.4.4 Statistické instituce sousedních zemí). Na druhou stranu se v práci najdou široké
souvislosti, které čtenáři pomohou k získání celkového přehledu počínaje projektovým říze-
ním staveb, přes oceňování, statistiku až k řešené problematice. Drobných nedostatků nebo
možností vylepšení je velmi málo (např. opakování hlavičky tabulky na každé straně Přílohy
č. 3, osamocený nadpis kapitoly 5.1.1 na konci strany 36).

Obsah diplomové práce je v souladu se zadáním a splňuje zásady pro vypracování vysoko-
školské kvalifikační práce. Předložená práce prokazuje, že diplomant je schopen samostatně
zpracovat zadanou problematiku, navázat na znalosti získané studiem, v potřebném směru je
rozvinout, prohloubit a prakticky aplikovat.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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