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Ve své práci se diplomant zabývá stále aktuálnějším tématem - Vyhodnocením
vlivu materiálu na cenu stavebního díla a na další náklady při jeho provozování. Diplomová
práce je vypracována v rozsahu 96 stran se přílohami představující konkrétní projekt řešený
v této práci.

V teoretické části diplomant vymezuje základní pojmy vážící se k dané problematice.
Podrobně popisuje termín investice a měření jejich ekonomické efektivnosti. V další části se
věnuje tvorbě cen ve stavebnictví a provozními náklady. V této souvislosti mám připomínku
k smysluplnosti zařazení problematiky ukazatelů pro měření ekonomiky investic, když
v praktické části diplomant provedl vyhodnocení efektivity jiným způsobem.

V praktické části se diplomant věnuje volbě materiálů vhodných pro konstrukci
obvodového pláště objektu a jeho vlivu na cenu stavebního díla. Na konkrétní projekt
rodinného domu diplomant navrhl několik různých skladem obvodového pláště a možného
využití rekuperace odpadního vzduchu nebo solárního ohřevu užitkové vody. Vyhodnocuje
tepelně izolační vlastnosti zvolených konstrukcí a sleduje jejich vliv na provozní náklady
objektu. Považuji tuto práce obsahově za velmi zdařilou, obsáhlou, zajímavou a využitelnou
pro praxi. Pro každého investora je totiž důležité mít dostatek informací pro rozhodnutí, zda a
které materiály využije pro stavbu svého domu, jak mu toto rozhodnutí změní cenu stavby a
jak budou ovlivňovat náklady na vytápění v dalších letech.

V průběhu řešení přistupoval diplomant k zadanému úkolu samostatně. Prokázal
schopnost samostatně komplexně řešit zadaný úkol jak po stránce teoretické, tak i v aplikaci
na konkrétním projektu. Práce je po obsahové velmi dobře zpracovaná, po formální stránce je
zpracovaná pouze průměrně. Některé kapitoly nejsou zcela přesně formátovány podle
pokynů, u použitých vzorců, grafů a obrázků chybí použitý zdroj.

Diplomant splnil zadání diplomové práce, předvedl dostatečné teoretické znalosti,
které následně uplatnil při zpracování praktického úkolu. Z tohoto důvodu doporučuji
diplomovou práci k závěrečné obhajobě.
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