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První část bakalářská práce obsahuje výchozí teoretické podklady, které se týkají projektového
řízení, projektů, jejich životního cyklu a plánování nákladů. Teoretickou část završuje kapitola
o funkčních dílech jako vhodnému nástroji pro plánování provozu, údržby a oprav budov.
V části praktické bakalant popisuje dva bytové domy na konci životnosti, pro které dále
navrhuje úplnou rekonstrukci. Pro ekonomické zhodnocení projektu rekonstrukce je
odhadnutá zůstatková cena stavby podle cenových zdrojů Českého statistického úřadu.
Bakalant z převzatého rozpočtu rekonstrukce sestavuje vlastní harmonogram prací ve dvou
variantách - odborným odhadem a propočtem s použitím produktivity práce jednoho
pracovníka za den. Ze známé rozpočtové ceny rekonstrukce, zůstatkové ceny původní stavby
a ceny stejné novostavby vyplývá, že rekonstrukce je výhodnější než demolice a novostavba.
V závěru práce je shrnuto vyhodnocení zamýšlené rekonstrukce. Práce obsahuje 54 stran
textu a 11 volných příloh obsahujících stavební výkresy, rozpočty a harmonogramy.

Hodnocení práce studenta:
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu O ~ O O
2. Přístup autora při zpracování práce ~ O O O
3. Využití odborné literatury a práce s ní ~ O O O
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce O ~ O O
5. Splnění požadavků zadání práce ~ O O O

Celkové hodnocení a závěr:

Bakalářskou prací řešené téma je zpracováno komplexně - úplně a správně. Konečná podoba
práce však působí poněkud neuspořádaně. Např. poslední odstavec na str. 23 je uveden
téměř doslova i na str. 32. Obrázek 8 na straně 46 není v textu okomentován, některé barvy
výsečí jsou obtížně rozlišitelné. Seznam obrázků a Seznam tabulek není přestránkován podle
konečného stavu.
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Bakalant pracoval na své práci samostatně a zodpovědně. Kromě doporučené literatury si
vyhledal i nové zdroje zejména s tématem rekonstrukcí budov, které pak využil v kapitole 8
"Možnosti rekonstrukce nebo modernizace budovy".
Z formálního hlediska lze v práci najít drobné závady formátování textu (např. řádkování za
nadpisem třetí úrovně, nezopakovaná hlavička tabulky přecházející na další stranu - str. 21)
Jazyková úroveň práce je bez připomínek.
Obsah bakalářské práce je v souladu se zadáním a splňuje zásady pro vypracování
vysokoškolské kvalifikační práce. Cíl práce byl splněn. Bakalářskou práci doporučuji
k obhajobě.

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5

Datum: 7. června 2017 Podpis vedoucího práce .
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