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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Bc. Tereza Zubrová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Příprava, realizace a provoz staveb 
Oponent práce: Ing. Kateřina Schön 
Pracoviště oponenta práce: externista 
  

 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomantka zvolila obtížné téma diplomové práce, a to zodpovězení možností zavedení Facility managementu do 
prostředí organizací řízených územně samosprávným celkem. Vzhledem k tomu, že Facility management je v současné 
době teprve začínajícím a rozvíjejícím se komplexním oborem v České republice a že veřejná správa je zcela odlišná od 
principů řízení firem, skloubení Facility managementu a veřejné správy je z tohoto pohledu velmi náročné. 

 
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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Vzhledem k mimořádné náročnosti zadání lze konstatovat, že diplomantka splnila zadání diplomové práce.  

 
Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Diplomová práce je strukturována v souladu s vybraným zadáním a náročností. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Vzhledem k náročnosti zadání lze konstatovat, že diplomantka výborně využila znalostí získaných studiem a odborné 
literatury. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V diplomové práci nebyly zaznamenány žádné formální ani jazykové nedostatky. Rozsah práce odpovídá zadání diplomové 
práce. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Diplomantka použila všechny vhodné zdroje podkladů i odborné literatury a tyto zdroje uvedla do diplomové práce. 
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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 pojednává o možnosti skloubení moderního pojetí řízení podpůrných služeb do veřejné správy, která má 
svá specifika. Fakt, že toto skloubení je žádoucím, i když ve svém důsledku velmi obtížně dosažitelným stavem, lze 
konstatovat, že diplomantka připravila návod a doporučení postupu k přístupu veřejné správy k této problematice. Ze 
závěru vyplývá, že Facility management zcela naplňuje cíle 3E, které by měly být naplňovány ze strany celé veřejné správy 
a s tímto závěrem se zcela ztotožňuji. 

 
 
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. 
 
Diplomantka si zvolila mimořádně obtížné téma. Musela konkrétně zjistit informace o přístupu územně 
samosprávných celků k hospodaření s majetkem, odhalit nedostatky a navrhnout optimalizaci hospodaření. K této 
optimalizaci si vybrala obor Facility managementu, který se jeví jako vhodný nástroj. V diplomové práci též 
diplomanta uvedla nové a moderní přístupy k evidenci a správě majetku a využívání technologií IoT. 
 
Otázka č. 1: Jaká existují omezení pro zavedení Facility managementu do veřejné správy? 
Otázka č. 2: Jakým způsobem souvisí Facility management a BIM (Building Information Modeling)? 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
 
 
 
 
Datum: 25.1.2019     Podpis: Ing. Kateřina Schön v.r. 


