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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Odhad investičních nákladů nemovitosti v závislosti na tvaru matematického 
modelu 

Jméno autora: Jiří Kýhos 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: Ing. Petr Kalčev, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jedná o nadprůměrnou práci, která se věnuje posouzení tvaru budovy s ohledem na tepelně technické vlastnosti i 
ekonomický dopad. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Cíle práce byly splněny 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Autor práce docházel pravidelně (každý týden minimálně 1krát) na konzultace. Jeho přístup hodnotím jako aktivní a 
příkladný. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Propojení technického a ekonomického přístupu je na vysoké úrovni. Vytvořená aplikace Obálka 2015, který tyto oblasti 
propojuje a navíc poskytuje rozhodovací nástroj, je užitečným nástrojem. Je třeba i zohlednit velkou časovou náročnost na 
tvorbu této aplikace. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Autor v některých místech popisu modelu je až příliš detailní a osoba neznalá Excelu na vyšší úrovní se může ztrácet a text by 
pro ní mohl být nesrozumitelný. 
Strana 11-13,26 ,…: chybně psaná procenta (2% - dvouprocentní) bez mezery mezi číslicí a znakem procent, správně (2 % - 
dvě procenta). 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Vložte komentář. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnost i apod. 
Práce je napsána osobitým způsobem. Pro některé čtenáře může být četba náročnější. To však neubírá na kvalitě a přínosu 
práce. Vlastní nástroj Obálka 2015 umožňuje i laikovi provést výpočet, který mu odhadne, jaké náklady ho budou stát 
jednotlivé konstrukce a dále i získá informaci, zda konstrukce splňuje požadavky normy. Dalším pomocným nástrojem je 
dynamická simulace, která provede výpočty pro zadaný rozsah hodnot. 
V kapitola 5 bych očekával větší zdůraznění, že nástroj Obálka 2015 je autorovou prací. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
S ohledem na výše uvedené argumenty jsem s prací nadprůměrně spokojen. Doporučuji, aby v práci pokračoval i 
nadále (zlepšit uživatelské prostředí, rozšířil například o životní cyklus, apod.). 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 29.5.2015     Podpis: 


