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Předložená diplomová práce má rozsah 79 stran textové části a 33 stran vevázaných příloh.
Diplomant se v teoretické části své práce zabývá nástroji třídění stavební konstrukcí a prací a
stavebních objektů. Dále popisuje životní cyklus staveb a v něm vznikající provozní náklady.
Zamýšlí se nad funkčními díly (FD) jako nástrojem třídění a rozpočtování stavebních objektů.

Praktická část obsahuje případovou studii "Trojdomek Holešov", ve které používá ocenění
stavební zakázky ve FD. Diskutuje možnosti použití nejrozšířenějších oceňovacích softwarů a
své zkušenosti ze spolupráce s autorskými firmami. Ve struktuře FD student vyčísluje náklady
životního cyklu vč, oprava údržby trojdomku za dobu 30 let. Jako nástroj výpočtu používá
tabulkový procesor, kde aplikuje upravenou metodiku Building Life Cycle Cost. Na příkladu
FD Okna a balkónové dveře ukazuje možnosti materiálových záměn ve FD a jejich vliv na
náklady padesátiletého životního cyklu. Na závěr této části práce navrhuje komentovaný pře-
vodník z TSKP na FD.

V další části diplomant zevrubně seznamuje čtenáře s principy metodiky BIM (Informační
model budovy) a možnostmi použití FD v tomto modelování. Nad použitelností FD se zamýš-
lí i z pohledu připravované novely zákona o veřejných zakázkách. V závěru práce student
shrnuje svoje zkušenosti a možnosti použití FD v rozpočtování staveb, modelování jejich ži-
votního cyklu a v procesu vyhodnocování veřejných zakázek.

Diplomová práce naplnila svoje zadání a ukázala výhody oceňování staveb metodou funkč-
ních dílů a navazujícího výpočtu nákladů životního cyklu. Zároveň nezakrytě upozornila na
zcela zásadní problémy, které je nutné před uvedením do praxe ještě vyřešit (str. 50). V práci
jsou jako přídavek uvedeny principy metody BIM, její používání v zahraničí a její začátky
v České' republice. Daiším přídavkem je seznámení s novelou zákona o veřejných zakázkách,
která je v současnosti (leden 2016) ve schvalovacím procesu. I zde jsou uváděny souvislosti
s funkčními díly ': '

Grafická úprava, jazyková a pravopisná korektnost práce představuje průměr prací tohoto
druhu. Lze pouze vytknout v některých částech rozvláčnost textu a jeho netechnický charak-
ter.

Obsah diplomové práce je v souladu se zadáním a splňuje zásady pro vypracování vysoko-
školské kvalifiléační práce. Předložená práce prokazuje, že diplomant je schopen samostatně
zpracovat zadanou problematiku, využít znalosti získané studiem a nalézt relevantní informa-
ce v odborné literatuře, v potřebném směru je rozvinout, prohloubit, prakticky aplikovat a
formulovat další oblasti výzkumu.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Otázka k obhajobě diplomové práce:

Jak se vyvinul proces schvalování novely zákona o veřejných zakázkách do dnešního dne?
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