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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Revize projektové dokumentace nástavby bytového domu v Karlíně 
Jméno autora: Bc. David Lácha 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technologie staveb 
Oponent práce: Ing. Nina Podlahová 
Pracoviště oponenta práce: Rozpočtář 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce je náročné, obsáhlé, obsahuje vlastní návrhy. 

 

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.  

Zadání bylo splněno. Autor provedl revizi projektové dokumentace, vč. návrhu alternativních řešení a jejich posouzení.  
 

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

Autor nejdříve provedl kontrolu PD, jak z formálního hlediska, tak technologického. Nalezl nedostatky a navrhl vhodnější 
řešení. Následně posoudil, která varianta bude pro investora optimální.  

 

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 
Text na odborné úrovni, patrné využití znalostí autora i odborné literatury. 

 

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 
Práce je přehledně rozdělena na kapitoly. Text odpovídá požadované úrovni práce. 

 

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. 
Správně zvolené zdroje. V kapitolách 2.1.1, 3.1 chybí uvedení zdroje. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

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. 
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Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

Pro diplomovou práci bylo vybrané téma s vlastním přínosem pro investora. Autor provedl kontrolu projektové 
dokumentace, vyhodnotil závažnost těchto nedostatků. Navrhl alternativní řešení, která povedou k úspoře 
finančních prostředků a času. Provedl analýzu a vyhodnocení variant a investorovi doporučil nejvhodnější. 
Práce má vlastní přínos pro investora a popisuje postup, který by měl aplikovat investor ve stejné situaci.  
 
Doplňující otázky: 
V kapitole 5 uvádíte, že jste pro hodnocení významu jednotlivých kritérií oslovil 9 vybraných expertů. Můžete, 
prosím, uvést z jakého oboru tito lidé jsou, popř. proč jste je vybral?  
V kapitole 5 uvádíte, že jste pro bodové ohodnocení kritérií oslovil pomocí dotazníku 10 odborníků. Můžete, 
prosím, uvést z jakého oboru tito lidé jsou, popř. proč jste je vybral?  
V kapitole 3.5 uvádíte roční výnos 5,6 mil Kč při variantě demolice a následné novostavby. Oproti výnosům 
v ostatních variantách (přibližně 1,5 mil Kč/ročně) je tento výnos výrazně vyšší. Nebylo by vhodné se této 
variantě věnovat podrobněji, případně najít možné úspory pro snížení vysokých nákladů? Uveďte zjednodušený 
výpočet návratnosti investice. 
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