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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce: Hodnocení nákladů životního cyklu rekonstruované budovy
Jméno autora: Bc. Pavel Strejček
Typ práce: diplomová
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Vedoucí práce: Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D.
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání průměrně náročné
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Téma vyžaduje zajištění množství relevantních vstupních dat, metody jsou standardní.

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.

Práce je zpracována podle zadání.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře
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.

Student samostatně stanovil koncepci, zajistil vstupní data, práci průběžně konzultoval a doplňoval nebo upravoval podle 
pokynů vedoucí.

Odborná úroveň B - velmi dobře
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.

Student při řešení praktické části práce využil teoretické znalosti z odborné literatury a prokázal schopnost samostatné 
odborné práce. Na základě podkladů z praxe vytvořil z kombinací variant zateplení, výměny oken a vytápění varianty 
možných reálných celkových řešení rekonstrukce budovy, vyhodnotil náklady na pořízení a údržbu a opravy v průběhu 15 let
a doporučil nejvýhodnější variantu. 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.

Práce má dobrou jazykovou úroveň, má logickou strukturu, je psána přehledně a srozumitelně. V teoretické části lze nalézt 
určité stylistické nedostatky způsobené neobratným překladem anglického textu. Rozsah práce odpovídá požadavkům na 
diplomovou práci

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře
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.

Teoretická část práce je založena převážně na citacích evropských a českých norem, které jsou uvedeny správně dle norem, 
bibliografické citace jsou úplné. Dalšími zdroji jsou projektová dokumentace a stránky dodavatelů jednotlivých komponent. 
Monografií na toto téma zatím mnoho není, student je v práci nevyužil. Práce je založena na určení nákladů pořízení a 
provoz vybraných prvků, bohužel ne vždy jsou tyto hodnoty dostatečně doloženy (např. rozpočet výměny oken v příloze). 
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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 zručnosti apod.

Výsledkem práce je vyhodnocení variant řešení vybraných konstrukcí a zařízení v rekonstruované budově. Na základě 
podkladů z praxe student vytvořil reálný podklad, který mohl posloužit investorovi při rozhodování o řešení rekonstrukce.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. 
Práce vyžadovala jak technické tak ekonomické znalosti, schopnost samostatného tvůrčí práce, kterou student 
prokázal, ale nedostatečně doložil nebo vysvětlil, jak byla získána data, s kterými pracoval.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře.
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