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Aktuálnost tématu disertační práce 

komentář: Problematika kvality projektů se promítá nejen do fáze vlastní realizace, ale zejména 
do následné fáze užívání. Oponent proto velice vítá téma zejména z tohoto pohledu 
efektivnějšího a bezpečnějšího užívání stavebních děl. 

 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 

Splnění cílů disertační práce 

komentář: Autor naplnil cíl své práce, upozornil na kritické faktory a navrhl postupy, jak tytoi 
faktory ošetřit. 
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Metody a postupy řešení 

komentář: Autor popsal a rozpracoval jím prakticky používanou metodu ve velké stavební 
společnosti. Zpracovávaná problematika nenabízí příliš široké pole pro "vědecké" postupy, o to 
více požaduje praktické nástroje a formy, které lze později snadno a rychle zavést do praxe. 
Oponent se domnívá, že toto práce naplnila. 
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Výsledky disertace - konkrétní přínosy disertanta  

komentář: Z pohledu oponenta je hlavní přínos DP v prokázání propojenosti kvality projektu 
s kvalitou užívání stavby. Cílem projektů není vlastní výstavba, ale je jím následné užívání. Právě 
opomíjení užívací fáze a soustředění se pouze na výstavbovou fázi vidí oponent jako vysoce 
rizikovou. Autor DP toto ve své práci zohledňuje a rozpracovává. 

Vysoce pozitivně hodnotím důraz autora na nutnost průběžné přípravy a následné kompletace 
"Manuálu užívání objektu". Propojenost kvality projektu a přípravy a vydání tohoto manuálu je pro 
oponenta vysoce významným přínosem této práce. Tato problematika by mohla být ještě 
doplněna návrhem kdo a jak ponese zodpovědnost za tvorbu a vydání tohoto manuálu, který 
oponent do budoucna vnímá jako  povinou součást výstavbové dokumentace (dnes je tato 
povinnost vázána pouze na Provozní řády vyhrazených zařízení). 
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Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru 

komentář: Pro provoz a užití v praxi by měl být přínos DP vysoce aktuální, ve vědecké rovině 
vnímám tuto problematiku spíše okrajově. 
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Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň  

komentář: DP splňuje všechny parametry požadované pro tento typ dokumentu. 

 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
 
 

Připomínky 

      
Oponent postrádá určité "dokončení" životního cyklu v provozní fázi. Např. commissioning je 
vnímán jako proces sledování provozuschopnosti stavby a technologií, v širším pojetí se však 
jedná i o širší užívání objektů a schopnost kvalitní implementace služeb pro jejich uživatele. 
Oponent vnímá profesi autora a jeho funkci v stavební organizaci, kde cílem je kvalitně 
vystavěný objekt, oponent však doporučuje rozšířit tento pohled i o pozdější poznatky 
z pozáručního užívání objektů. 
Jednu z mále nepřesností oponent nalezl na str. 98, kde v tabulce 3-2 chybí specifikace jednotky. 
V rámci specifikace koeficientu Rm by si toto zasloužilo přesnější vysvětlení. 
      
      
      
      
 

 

Závěrečné zhodnocení disertace 

Oponent děkuje autorovi za přístup k této problematice i z pohledu pozdějších uživatelů. 
Současná praxe posuzuje projektovou dokumentaci pouze z pohledu výstavbové fáze a potlačuje 
její význam pro pozdější užívání. Oponent zejména vyzdvihuje význam "Manuálu" provozu a 
užívání objektu, který dodnes není zakotven v legislativních požadavcích na stavební dílo, ačkoliv 
je pro průmyslové výrobky tento dokument již dnes běžně vyžadován. Autor toto ve své práci 
vystihl. Kvalitu projektu tak vztahuje nejen k potřebě výstavbové fáze, ale i k potřebám užívání, 
což v dnešní době je zatím velice zřídka uváděno.  
      
Tato DP se může stát praktickým pomocníkem mnoha pracovníků ve stavebním procesu, což 
považuji za největší přínos tohoto díla. 
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