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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Problematika správy majetku a zajištění služeb ve školním zařízení 
Jméno autora: Bc. Roman Vojta 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technologie staveb 
Oponent práce: Ing. Jiří Plánička 
Pracoviště oponenta práce: Bon Tech Advisory s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Problematika správy majetku je rozsáhlý obor. Náročnost diplomové práce spočívá ve výběru vhodného zaměření tak, aby 
měla zpracovaná diplomová práce dostatečnou úroveň, ale zároveň aby nepojímala příliš široké spektrum zpracovávaných 
témat. 
Vybrané téma je zajímavé a dosti konkrétní. Konkrétnost umožňuje autorovi větší zacílení na specifické potřeby – v tomto 
případě školské zařízení. 

 
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. 
Autor diplomové práce zadání splnil.  
Teoretická část práce je dle mého názoru zbytečně rozsáhlá. Správa majetku je však obsáhlý obor.  
Autor si zvolil dvě praktické části – 1) posouzení smlouvy s dodavatelem vybrané služby, 2) možné provozní úspory. Uvítal 
bych rozpracování jedné z vybraných částí do větší hloubky namísto dvou částí. U první části by například bylo vhodné 
navrhnout zastřešující FM smlouvu. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Uvedení teoretické části je vhodné. Pokud by práci četla osoba neznalá problematiky, jistě by jí byla nápomocná pro 
pochopení praktické části. 
Praktická část 1 je zpracována výborně. Postup řešení zvolil autor správný – nejprve uvedl veškeré dodavatele služeb. 
Popsal různé způsoby spolupráce (od pronájmu prostor pro zajištění občerstvení až po smlouvu o dodávce služeb). 
Následně jednu službu vybral, zhodnotil a navrhl možné zlepšení dle současných standardů. 
Praktická část 2 je zpracována dobře. U této části postrádám ucelenost přístupu. Bylo by vhodnější na začátku této části 
uvést možná opatření pro finanční a energetické úspory, a až poté nějaké vybrat. V práci jsou možná „další“ opatření 
uvedena až na konci kapitoly. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Praktická část 1 je zpracována výborně – návrh smlouvy (příloha č.4) působí profesionálním dojmem, zohledňuje i různé 
fáze spolupráce (demobilizační fáze). Úskalí současných právních vztahů mezi Gymnáziem a jednotlivými dodavateli služeb 
autor zdařile zdůraznil. 
Praktická část 2 je zpracována velmi dobře – návrh energeticky vhodných opatření je zajímavý a pro Gymnázium jistě 
přínosný.  
Z uvedeného vyplývá, že autor dobře zhodnotil své vzdělání nabyté během studia a samostudia. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 




