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DIPLOMOVÁ PRÁCE

Abstrakt

Cílem této diplomové práce je předání všeobecného přehledu 
o stavebnictví čtenářům a prognóza stavebnictví  jako celku a 
zároveň vybraných částí  stavebnictví,  na které  se  tato práce 
zaměřuje.  Hlavním  zaměřením  jsou  v této  práci  ekonomika 
stavebnictví,  energetiky  úsporné  domy,  modernizace 
stavebních  postupů  a  robotizace  a  digitalizace  stavebnictví. 
Prognózy  jsou  sestavovány  pro  předpověď  dalšího  vývoje 
těchto  vybraných  oblastí.  Případové  studie  jsou  využity 
v rámci  České  republiky.  Provedenou  prognózou  je  oboru 
stavebnictví  předpovězen  rychlý  vývoj  k digitalizaci, 
robotizaci a s ní související ekologizaci.

Abstract

The aim of this diploma thesis  is to pass a general overview of 
the  construction  industry  to  the  readers  and  a  forecast  of  the 
construction industry as a whole, as well as selected parts of the 
construction  industry  on  which  this  paper  focuses.  The  main 
focus in the field of construction in this work are the economics 
of  construction,  energy  saving  houses,  modernization  of 
construction  procedures,  robotics  and  digitization  of 
construction.  Forecasts  are  compiled  to  predict  the  further 
development  of  these  selected  areas.  Case  studies  are 
applicated  within  the  Czech  Republic.  The  thesis’s  forecast 
predicts rapid development in the field of construction industry 
for  digitization,  robotics  and  related  greening  of  the  whole 
process.
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Závěr

Tato  diplomová  práce  analyzovala  obor  stavebnictví  s cílem  vytvoření  přehledu  o  současných  trendech  ve  stavebnictví  včetně 
ekonomické situace. Stavebnictví je živý obor, který je základovým kamenem ekonomiky a tahounem v horších časech.

V posledních  2  letech  zažívalo  stavebnictví  útlum  v důsledku  ekonomického  propadu  důsledkem  koronavirové  pandemie  a 
souvisejících  opatřeních.  I  přesto  však  stavebnictví  v posledních měsících  roste.  Překážkou  je  však  kritický  nedostatek  stavebních 
materiálů  a  dílů  do  výroby  technologie,  stejně  jako nedostatek  pracovní  síly.  Tyto  aspekty  podtrhují  stav  globalizace  a  vzájemnou 
závislost  a  provázanost  mezi  státy.  Prognózou  této  práce  je  ekonomický  růst  stavebnictví  zpomalovaný  o  uvedený  nedostatek. 
Cenová  nestabilita  se  v rámci  2-3  let  sníží  na  užší  cenový  interval,  než  současné  mezi-týdenní  cenové  změny  o  desítky  procent. 
Nicméně ekonomické dopady budou několik let. I přesto stavebnictví roste a v následujících letech bude růst.

Uvedené  nedostatky  podpoří  robotizaci  a  digitalizaci  stavebnictví  jako  řešení  nedostatku  pracovní  síly  a  zefektivnění  sektoru 
v rámci  ekonomiky  a  logistiky  stavebnictví.  Zvýšené  využití  robotické  technologie  například  v podobě  robotického  zedníka  nebo 
digitalizace  procesu  výstavby  technologií  BIM  bude  možné  pozorovat  již  v následujících  letech.  Čeští  vědci  v této  oblasti  budou 
působit v nemalé roli. 

Digitalizace a robotizace bude mít zároveň dopad na ekologii stavebnictví pro zvýšení přesnosti a snížení zbytkového stavebního 
odpadu. Obecně ekologie ve stavebnictví jako téma k diskuzi pocítí vysoký nárůst a ekologické technologie jak pro úsporu energetiky 
výstavby,  tak  pro  řešení  odpadu  ze  stavebnictví  bude  klíčovým  trendem  inovativních  firem.  Tyto  aspekty  se  budou  stávat  i 
parametrem u klientely, která ekologický přístup realizačních firem bude požadovat pro objednání služeb.

V této práci jsou využity převážně internetové zdroje, a to vzhledem k vytváření prognóz s co nejaktuálnějšími informacemi a daty. 
Součástí  jsou  i  odborné  časopisy,  články  a  odborníci  z praxe.  Výstupy  této  práce  jsou  detailně  popsány  v kapitole  6,  kde  jsou 
promítnuty do sestavených prognóz. 

Závěrem je zhodnocení, že  inovace ve stavebnictví budou v následujících  letech pozorovatelné  i pro běžnou veřejnost. Tím bude 
obor přiblížen širší veřejnosti, a tím dojde k možnému zvýšeném zájmu ze strany mladší generace o tento obor.
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