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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Výstavba kancelářských budov v České republice 
Jméno autora: Bc. Natálie Vodičková 
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, přístup 
k administrativním budovám v soukromém i státním sektoru se zaměřením na administrativní budovy v Praze.  

 

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. 

Diplomová práce splňuje zadání. V práci jsou popsány trendy výstavby administrativních budov i životní cykly 
projektu. Studentka se zabývá také analýzou stávající situace na trhu, především v Praze.  

 

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

Zvolený postup řešení lze považovat za správný. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Struktura práce je jednotná a logicky řazená. Některé grafy mohly být lépe popsané či více rozebrané v textu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň práce je v pořádku a celkově má její uspořádání logickou formu. V práci je omezené množství 
překlepů. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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 využito celkem 40 zdrojů což je dostatečné a citace jsou v práci uvedeny správně dle 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 působí ucelenou formou a grafické znázornění je jednotné. V diplomové práci mohl být více 
rozveden předpokládaný vývoj objemu výstavby administrativních budov.  
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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. Jsou podle Vás nově stavěné administrativní budovy s kancelářskými prostorami třídy A klientsky přívětivé?  
 

2. Jaké pracovní prostředí (typ pracoviště) se bude dle Vašeho názoru v českých administrativních budovách 
v následujících letech nejvíce využívat ? 

 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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