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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Porovnání typu certifikace budov v ČR 
Jméno autora: Linda Kukolová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: Ing. Petr Kalčev, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jedná se o průměrně náročnou práci, která se věnuje tématu certifikací budov. Hlavním cílem práce je porovnat vybrané 
certifikační systémy využívané v České republice. Dílčí cíl práce spočívá v analýze již certifikovaných budov. 

 

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. 

Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická se věnuje souhrnu informací o certifikačních systémů budovy. Praktická část 
navazuje na teoretickou. Soustředí se na výsledky z rozhovorů týkající se zkušeností investorů či certifikačních firem v 
souvislosti s certifikováním budov. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka pravidelně konzultovala a byla vždy připravená. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Úroveň práce odpovídá zadání. Částečně je využito znalostí získaných během studia, avšak převážnou část musela autorka 
získat dalším studiem podkladů. Práce mohla jít více do hloubky a poskytnout zajímavější porovnání certifikačních 
systémů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Správně je užito formálních zápisů a jazykovou úroveň hodnotím kladně.   

 

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. 
Autor práce zvolil vhodné zdroje. Vzhledem k charakteru práce jsou online zdroje relevantní. Přesto by bylo vhodné více 
využít klasických zdrojů. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
Teoretická část je věnována přehledu certifikačních metod pro budovy. Autorka představuje BREEAM, LEED, SBToolCZ, 
DGNB a WEL. Dále se věnuje certifikování budov v ČR. Zajímavou kapitolou je srovnání počtu certifikovaných budov v ČR, 
kde nejsilnější pozici má BREEAM. Nejzajímavější částí je ale poslední kapitola, která se věnuje rozhovorům s investory a 
certifikačními firmami. Plně se ztotožňuji s názory uvedenými v závěru, kdy největší přínos certifikace je s ohledem na 
zlepšení prodeje či pronájmu nemovitosti, tj. mít značku na své nemovitosti. Certifikace pro administrativní budovy je 
klíčová převážně pro zahraniční společnosti. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
Otázky k obhajobě: 

1) Kdybyste měla certifikovat administrativní budovu, kterou certifikaci byste zvolila a proč? 
2) Certifikace, které jste popisovala v teoretické části, jsou především situovány do velkých městech či i 

v menších obcích? 
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