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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Oprava a modernizace panelových bytových domů 
Jméno autora: Anežka Skřivanová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: Ing. Lucie Brožová Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce 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. 

Práce je věnována rekonstrukcím a modernizacím panelových domů. Téma je středně náročné. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Studentka průběžně konzultovala a je schopna samostatné tvůrčí práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při 
řešení. 
Bakalářská práce je věnována panelovým domům, které se v současné době blíží hranici své životnosti. Studentka se 
zabývá otázkou typických vad a návrhů na jejich řešení. Nemalá část je dále věnována tématu s tím souvisejícím – dotacím. 
Při zpracování bakalářské práce musela studentka z velké části dané téma sama nastudovat a prokázala, že se 
v problematice dobře orientuje. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Jazyková úroveň práce je dobrá. Rozsah práce je dostatečný. Práce je přehledná. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Citace jsou správně označeny. Je nutné vzít v úvahu, že k dané problematice je k dispozici omezené množství zdrojů. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
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Bakalářská práce je rozdělena na sedm částí včetně úvodu a závěru. V první a druhé části studentka popisuje 
historii panelových domů a postupný vývoj konstrukčních soustav v ČR. Ve třetí části se věnuje problematice 
životnosti panelových domů, potřebným opravám a modernizaci. Následující kapitola řeší finanční podporu státu 
a podrobně je rozebraná především podpora z programu IROP. Velká část práce je věnovaná praktické části, kdy 
studentka na konkrétním panelovém domě stanovuje náklady na jeho rekonstrukci ( z dostupné projektové 
dokumentace). Položkový rozpočet dále rozděluje na jednotlivé objekty a určuje způsobilé a nezpůsobilé výdaje 
projektu. 

Studentka pracovala velice aktivně a samostatně a prokázala přehled v dané problematice. Práci doporučuji k 
obhajobě 

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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