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Celkové hodnocení próce a hlavní pÍipomínky (v pÌípadè potÍeby pokraòujte na dal5í
strónce):

Próce vystihuje podstatu údrùby komunikací v rómci Statutómího mèsta Ostravy. V próci jsou

za\'rnuty zpùsoby idrùbyjednotlivych objednatelù (RSD, SSMSK, SMO) a jejich rozli5nost
dlejednotlivych objednóvek. RovnèZje zhodnocen zpúsob vyèíslení nókladù na bèZnou
údrZbu dle jednotlivlfch objednatelù azaOstravské komunikace, a.s. celkem. Próce obsahuje
zpúsob vypoètu cen jednotlivlfch poloZek dle soupisu provedenych prací. Je zahrnut i odliSny
zpùsob fakturace a mnoZství (potÍeba) ùive prérce. Celkovó prírce odpovídó moZnostem jak

òasovym, tak i znalostem pisatele. Celkovou próci hodnotím jako velmi dobrou s uròilymi
nedostatky, které vypl;ivají z kràtkého òasového intervalu, ve kterém bylo nutno próci
zpracovat (zpùsob vypoòtu normoòasù, rozborovych listù atd.).

Otizky k obhajobé (nutno vyplnit):

Poè je òerpóní mzdovych prostÌedkù na béZnou údrZbu sledovóno v m2?
Jaky je rozdílmezibéùnou údrZbou, prevntivní údrZbou a úÒelovou údrZbou ?
Vliv povètmostních podmínek nazimni údrZbu, cenu údrZby?
Jak|vozidla jsou portùivéna na béZnou idrùbu, zimní a letní období ?
FinanÒní prostiedky vynaloZené na bèZnou údrZbu SMO,SSMSK a RSD, jejich dostateònost?

Strukturované hodnocení próce:

Kritérium I 2 3 4

Míra naplnèní zadéní (soulad zad6ní a obsahu prace, nóroènost a splnèní cílú)

Lo gi ckó struktura a pr ov ízanost j ednot I iqf ch òóstí

Urovei zpracovérní literórní re5er5e (próce s odbornou literaturou)



Vhodnost zvolenlfch metod Íe5ení (vzhledem kzadéni a cílúm)
Vlastní pÍínos (kritické zhodnocení získanlich poznatkú, pÍínos pro praxi)
Z6vérv próce, ieiich formulace a originalita
Srozumitelnost textu a iazykov 6 úrovefi
Formólní úprava a poZadované nóleZitosti (citace literatury, odkazy v textu)

Celkové hodnocení nróce znómkou (slovnè) velmi dobie

Hodnocení: I - vyborné,2 - velmi dobie, 3 - dobÍe, 4 - nevyhovél

Datum: t9.5.2014


