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Bakalářská práce se zabývá problematikou nákladů životního cyklu v obecné rovině a v části
praktické náklady skutečné budovy pro bydlení. Práce obsahuje 43 stran textu a 12 stran ve-
vázaných příloh.

V teoretické části se student zmiňuje o principech projektového řízení se zaměřením na stav-
by. V další části definuje budovu pro bydlení a popisuje jednotlivé fáze životního cyklu stav-
by. Zabývá se pojmem životnosti a číselné údaje čerpá z několika zdrojů. Popisuje jednotlivé
druhy nákladů a jejich výskyt ve fázích projektu. Na závěr teoretické části popisuje čtyři me-
tody výpočtu nákladů ajejich efektivnosti, z nichžjednu používá v praktické části.

Obsahem praktické části práce je srovnání skutečně vynaložených technických nákladů spo-
jených s realizací stavby bytového domu ajeho údržbou po dobu 44 let a modelových nákladů
vypočtených metodou BLCC. Rozpočet objektu realizovaného v roce 1970 je převeden do
struktury funkčních dílů, Životní cyklus je rozdělen na pětileté etapy, kterým jsou přiřazeny
náklady v té době provedených prací na jednotlivých funkčních dílech. Zásadní význam pro
výpočet má určení průměrné diskontní sazby a cenových indexů stavebních prací. Výstupem
této části práce je srovnání nákladů skutečných a modelových. Práce pokračuje vypracováním
doporučení investorovi, která materiálová kombinace dvou funkčních dílů (zateplení a střešní
kryti na) je po srovnání nákladů a životností ekonomicky výhodnější. V závěru jsou stručně
shrnuty výsledky praktické části práce. Přílohy obsahují výpočetní tabulky skutečných a plá-
novaných nákladů budovy a náklady jednotlivých kombinací materiálových variant dvou
funkčních dílů.

Teoretická část je napsána fundovaně a přehledně, čerpá z uvedených informačních zdrojů,
Jedna z popisovaných nákladových metod je dále použita v části praktické. Velkým přínosem
práce je získání údajů o nákladech na údržbu a opravy bytového domu v časovém intervalu 44
let. Tato data jsou pak použita v časovém propočtu skutečných nákladů a srovnána
s propočtem teoretickým. Téměř úplná shoda obou výsledků je překvapivá. V další částí pro-
vedený výpočet nákladů materiálových variant dvou funkčních dílů je prakticky využitelný
pro skutečného investora.

V práci se vyskytují drobné obsahové i pravopisné chyby. V textu se např. vyskytuje několi-
krát slovo "standartní" určitě ne v souvislosti se standartou. V použité budově jsou zřejmě
vzhledem k uvedené ploše a obrázku byty větší - kategorie 3+ 1 (str. 23). Na str. 26 je v nad-
pisu uveden chybný rok 1975, má být 1985. V tabulce v Příloze č. 3 je pro poslední období
vypočtený diskontní faktor pro 45 let, má být pro 44 let. Vliv na výsledek výpočtu je však
minimální. Práce je čtivá a je na náležité odborné úrovni

Obsah bakalářské práce odpovídá zadání a splňuje zásady pro vypracování vysokoškolské
kvalifikační práce. Předložená práce je ve své oblasti přínosem a ověřuje správnost použité
metodiky.

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Práci celkově hodnotím klasifikačním stupněm ECTS: výborně (A /1)



Otázka k obhajobě práce:

Co Vás vedlo k použití diskontního faktoru a zřejmě i cenového indexu vždy pro poslední rok
pětiletého období. Nebylo by výstižnější použít průměrnou hodnotu za pět let?

V Brně dne 12.6.2014 podpis:

KI ifik v •aSI I acru stupnice
Klas. stupeň ECTS A B C D E F

Číselná klasifikace I 1,5 2 2,5 3 4

Slovní vyjádření výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nevyhovujlcl


