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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Ekonomická návratnost investice do rodinného domu 
Jméno autora: Petrová Karolína 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: Ing. Iveta Střelcová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Autorka práce si zvolila aktuální téma, které se zabývá ekonomickou návratností investice do rodinného domu, konkrétně, 
zda je ekonomicky výhodné investovat do kvalitnějšího zateplení obálky domu se záměrem ušetření nákladů za vytápění, či 
vhodně zvolit jinou investici. Navrhla tři materiálové varianty obálky řešeného rodinného domu, které porovnala z pohledu 
nákladového a energetické náročnosti (byla spočítána roční spotřeba tepla a náklady na vytápění pro všechny varianty). 
Bakalářská práce si klade za cíl, vytvořit nejoptimálnější variantu, která by měla potenciálnímu investorovi pomoci zhodnotit 
finanční náročnost projektu v první fázi předprojektové přípravy, včetně předpokládané doby návratnosti investice. 
 

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. 

Předložená bakalářská práce splňuje zadání dle stanovených pokynů pro vypracování. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Autorka byla při řešení bakalářské práce poměrně aktivní, pracovala samostatně a postup se závěry průběžně konzultovala i 
s odborníky. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
  

Bakalářská práce se rozděluje na dvě hlavní části: v teoretické se zabývá obecným popisem rodinného domu, legislativou 
a požadavky na výstavbu nových budov včetně energeticky úsporného opatření. V praktické části autorka navrhla 
materiálové varianty obálky rodinného domu (obvodové nosné konstrukce, střešní konstrukce, podlahy přilehlé k zemině 
a výplně otvorů) zároveň zpracovala pořizovací náklady v rozpočtářském programu Kros 4 2021/I, v cenové soustavě ÚRS 
CZ. Tyto varianty vyhodnotila jak z pohledu nákladového i z pohledu tepelné techniky. Pro vyhodnocení investice zvolila 
metodu čisté současné hodnoty, přehledně a logicky zpracováno v grafech str. 45-47. Na základě zpracovaných dílčích 
výstupů autorka v závěru práce zvolila správné řešení, které se týká vhodného výběru alternativního zdroje vytápění, nežli 
investovat do kvalitnějšího zateplení obálky rodinného domu.  

  
 

 

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

Celkově považuji jazykovou a stylistickou úroveň za velmi dobrou, práce je jak přehledná, tak i srozumitelná. Doplněna 
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grafy, tabulkami i vlastními obrázky, které zobrazují dispoziční řešení rodinného domu. Rozsah práce je standardní. 

 

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. 
Výběr zdrojů ke zpracování bakalářské práce je dostačující a odpovídá požadavkům zadání. 
 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Doporučovala bych, aby autorka toto téma ještě více rozpracovala ve své diplomové práci, kde by se zaměřila na 
téma výstavby novostaveb s velmi nízkou energetickou náročností a s využitím obnovitelných zdrojů, které 
vychází ze současné legislativy. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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