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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Přínos certifikačních systémů a jejich důsledků 
Jméno autora: Bc. Veronika Kovandová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Oponent práce: Ing. Michaela Kopáčová 
Pracoviště oponenta práce: DT-Expert s.r.o. 

 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zaměření diplomové práce je náročné, obsahuje popis několika certifikačních systémů a legislativu v České 
republice související s touto problematikou.  

 
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Diplomová práce splňuje zadání. V práci jsou popsány jednotlivé certifikační systémy, včetně naznačeného 
průběhu certifikace a klasifikace avšak v práci není dostatečně popsán přínos takto certifikovaných budov. 

 
 

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

Zvolený postup řešení lze považovat za správný. 

 
 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Struktura práce není jednotná, některé grafy nenavazují na text a jsou v práci uvedeny bez jakéhokoliv kontextu. U 
některých grafů, obrázků, tabulek chybí nadpisy. Odkaz v textu v kapitole 2.3 na jinou kapitolu nesouhlasí s popisovaným 
obsahem. 

 
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň práce je dostatečná. Některé formulace jsou nejasné či nepřesné. V práci je omezené množství překlepů. 
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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. 
V práci je dle referencí využito celkem 43 zdrojů což je dostatečné. Na zdroje 38 – 43 však není v textu vůbec 
odkazováno. Některá fakta v textu (např. v kapitole 3.4.4) nemají odkaz na zdroj. Citace jsou uvedeny správně, 
dle citačních zvyklostí. 

 
 

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. 
Diplomová práce nepůsobí ucelenou formou. Grafické znázornění není jednotné, některé obrázky nejsou zaostřené.  

 
 
 

 

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. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. V kapitole 3.1 v Grafu 11 na straně 42, který je ale uveden jako graf č.1 a není uveden v seznamu grafů 
„Index stavební produkce“ popisujete, že v roce 2016 došlo k propadu stavební produkce. Čím byl podle 
Vás tento pokles způsoben a souvisí rozdílnost objemů produkce stavebnictví v jednotlivých letech 
s certifikačním procesem? 

2. Jaký z certifikačních systémů je dle Vás pro české investory v České republice nejvhodnější? 
 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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