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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Význam mezinárodního standardu IPMS pro stavební a provozní praxi 
Jméno autora: Bc. Pavla Mlezivová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technologií staveb 
Oponent práce: Zdeněk Rudovský 
Pracoviště oponenta práce: OVIČ, ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Zadání práce je velmi aktuální, jasně ohraničené a odpovídá rozsahu diplomové práce. 
Zadání reflektuje současnou situaci, kdy je potřeba jednoznačně určit metriku prostor (nejen administrativních) a uvést ji 
v obecnou platnost. 

 
Splnění zadání splněno 
Práce splnila zadání. Práce určila několik přístupů k plošné metrice prostor, porovnala je mezi sebou a doložila změřené 
rozdíly na konkrétním příkladě. 
 

 
Zvolený postup řešení správný 
Zvolená metoda – porovnání výkazu ploch dle různých metodik – je správná. Přesto by bylo vhodné do porovnání spíše než 
pražské stavební předpisy užít pravidla, které jsou metrice prostor blíže, např. Centrální registr administrativních budov; 
Bylo by vhodné uvést srovnání i s jinými předpisy užívanými v souvislosti s podlahovou plochou, např. zákon o oceňování 
majetku č.151/1997 Sb. 
Bylo by vhodné provést srovnání i na jiném konstrukčním typu budovy. Zvláště u historických budov by vynikly rozdíly mezi 
jednotlivými standardy. 

 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Práce je na dostatečně odborné úrovni. Oceňuji zejména podrobné znalosti standardu IPMS a ČSN EN 15221-6. 
V širších souvislostech postrádám především neřešenou vazbu na přicházející trend BIM, který s metrikou prostoru úzce 
souvisí. 

 
Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Práce je srozumitelná, po jazykové stránce na odpovídající úrovni. 
Vytknul bych kašírování práce kapitolami v úvodu a opakováním již uvedených skutečností v průběhu práce. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Výběr zdrojů je adekvátní řešené problematice. Studentka prokázala široký záběr při zpracování zdrojů. Byla dodržena etika 
citací. Drobné výtky směřují k formální stránce uvádění zdrojů. 
Slušelo by se rozlišit knižní a webové zdroje. Odkazy na Google překladač je lepší uvádět jako poznámku pod čarou, nikoliv 
jako samostatný zdroj. 

 
Další komentáře a hodnocení 
Bez komentáře. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Vysoce aktuální téma metriky prostor je zpracováno kvalifikovaně a odborně. Práce ukazuje, jak důležité je 
jednoznačné vymezení podlahové plochy a její klasifikace. Významné je toto řešení jak pro užívání staveb, tak pro 
veřejné zadávání stavebních objektů. Prostý ukazatel, který je dnes nejčastěji využíván, Pu/Puč je zatížen 
významnou nepřesností vstupních hodnot. Přitom se hodnotou ukazatele posuzují velké veřejné investiční akce. 
Diplomová práce dodává debatě o jednotné metrice a klasifikace prostorů jasné argumenty a odborným způsobem 
porovnává stávající standardy. 
 
Otázky: 
 
Který standard (IPMS i ČSN EN 15221-6) byste zvolila pro standardizaci ve veřejném sektoru a proč? 
 
Jaké prostorové ukazatele byste volila pro školní zařízení? 
 
Jakým způsobem by se měla standardizace prostor prosazovat? Kdo by měl být iniciátorem? 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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