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Posudek oponenta diplomové práce
Název práce:

KOMUNIKACE PŘI VYJEDNÁVÁNÍ STAVEBNÍ ZAKÁZKY

Autor práce:

Bc. Svatopluk Pelčák

Oponent práce:

Ing. Zdeněk Plesník

Popis práce:
V diplomové práci se student zaměřil na tvorbu koncepce pro ochranu památkové zóny v městě Zlíně
a to zejména na výstavbu Baťovských domků. Součástí práce jsou i marketingové výzkumy, které
souvisí s tématem i výsledky práce, ale mnohdy odbíhají od samotné reality a praxe. Výsledná
koncepce, kterou student vytvořil je zaměřena na revitalizaci Baťovských domků a to zachováním
charakteru domků a využitím moderních technologií a materiálů. Tím se snaží zachovat původní ráz
veřejného prostoru, snížit náklady spojené s užíváním nemovitostí a zvýšit komfort uživatelů.

Výborné

Velmi dobré

Dobré

Nevyhovující

Hodnocení práce:

1. Odborná úroveň práce
2. Vhodnost použitých metod a postupů

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

3. Využití odborné literatury a práce s ní
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

5. Splnění požadavků zadání práce

☒

☐

☐

☐

Komentář k bodům 1. až 5.:
Práce má úroveň odpovídající diplomové práci. Metody a postupy v ní použité odpovídají zadání a
student je dokázal použít ke konečnému výsledku, který je rozhodně přínosem pro naši společnost.
V práci jsou použity vhodné zdroje čerpané z literatury, které student obratně použil k tvorbě své
práce. Formální úroveň práce je velmi dobrá, grafická úprava výborná. Práce splňuje požadavky
zadání práce.

Připomínky a dotazy k práci:
Jakou formou by byla revitalizace prováděna?
V jakých případech byste použil koncepci myšlenky revitalizace objektů, nejen ve Zlíně, ale i jinde?
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Je tato metodika aplikovatelná i v jiných městech?

Závěr:
Student se v práci snaží vytvořit koncepci použitelnou pro praxi, to mě mile překvapilo a rozhodně
si dokáži představit tuto metodiku implementovat i do normálního života jakékoliv stavební firmy. I
my z praxe už se touto myšlenkou ve skutečnosti zabýváme a snažíme se najít optimální řešení.
Práce splňuje zadání a má všechny náležitosti diplomové práce. Stanovené cíle jsou v práci splněny.
Doporučoval bych v budoucnu na práci navázat, nebo v práci pokračovat dále, aby se více přiblížila
realitě a myšlenka metodiky studentem použitá byla aplikovatelná v normálním životě.
Práci doporučuji k obhajobě.
Klasifikační stupeň podle ECTS:

Datum:

23. ledna 2019
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Podpis oponenta práce…………………………………
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