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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Anežka Skřivanová 
Typ práce: bakalářská 
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Katedra/ústav: Management a ekonomika ve stavebnictví 
Oponent práce: Ing. Kateřina Kolářová 
Pracoviště oponenta práce: NASTA GROUP s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma je poměrně rozsáhlé, a každá z dílčích kapitol by mohla být samostatnou prací. 

 

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.  

Práce je zpracována v souladu s pokyny v zadání práce. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Vložte komentář. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
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 
Problematika panelových domů popisuje širší souvislosti této významné stavební etapy, její vývoj a popis jednotlivých 
soustav.  Kapitola oprava a modernizace domů poskytuje přehled o nejčastějších oblastech poruch, kterým je třeba věnovat 
pozornost při opravách. Nastíněny jsou koncepční technologické možnosti jednotlivých projekčních řešení i odkazy na 
některé související normy a předpisy.  
 
Dotace IROP – vymezení základních pojmů dotační terminologie a závěrečné vyhodnocení praktické části aplikuje metodiku 
posouzení případného nároku na dotace. Není zde explicitně zmíněno zatřídění vedlejších rozpočtových nákladů z hlediska 
uznatelných a neuznatelných nákladů, respektive nákladů na zařízení staveniště, které jsou nedílným nákladem na realizaci 
díla. 
 
Zpracovaný položkový rozpočet se týká hlavních aktivit projektu, vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou řešeny odděleně. 
Rozpočet je zpracován v souladu se všeobecně používanými pravidly pro rozpočtování (nebylo posuzováno ve vazbě na 
konkrétní PD).  Rozpočet je velmi přehledně členěn na jednotlivé objekty, což usnadňuje jeho následné zpracování pro 
dotační řízení i posouzení investice. V některých částech je rozeznatelná potřeba získání větší praxe ve znalostech 
konkrétních technologií. 
 
Vytkla bych snad jen absenci otlučení omítek při opravách uvnitř, ale vzhledem k rozsahu to nepovažuji za zásadní. Objekt 3 
– oprava a zateplení střechy je náročnou kapitolou i pro zkušenější, a některé nepřesnosti použitých položek lze přičíst 
nezkušenosti.  Zde je potřeba mít dobře zpracované detaily řešení konstrukcí ve vazbě na konkrétní objekt. 
 

 

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 
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Práci považuji za přehlednou a srozumitelně napsanou i strukturovanou. Jednotlivé části jsou dobře značeny a platí to i pro 
zápis výpočtu výměr většiny položek. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Vložte komentář. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Teoretická část se zabývá velmi rozsáhlou tematikou a každá z kapitol by vydala na samostatnou práci. Studentka zde snažila 
obsáhnout celkový rámec problematiky a lze to považovat za výčet nejčastějších poruch na panelových objektech v 
současnosti. Pozitivně hodnotím zejména komplexní přístup k řešení úlohy a schopnost vyhodnocení získaných údajů. 
 
Zpracování praktické části dokládá znalost technologických postupů, orientaci v legislativě odborné i všeobecné, a také 
znalost pravidel pro rozpočtování i orientaci v databázové cenové soustavě.  Je evidentní schopnost řešit nejen celek, ale 
také zaměřit pozornost na detaily, ačkoliv místy k tomu nemůže mít zatím dostatek praktických zkušeností. 
 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Oceňuji komplexní přístup k řešení tématu a podrobnost zpracování praktické části, viz výše. 

Případné otázky: 

- Obsah položky montáže KZS? 
- Jak se změnil stav alokace této konkrétní výzvy?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 18.6.2017     Podpis:  Kateřina Kolářová 
 


