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Popis práce: 

Diplomová práce má za cíl představit správu nemovitostí jako součást facility managementu na 

konkrétní nemovitosti. Práce je rozdělena na dvě části. V

obecně představena problematika facility managementu, 

dokumentací. V praktické části je popsá

s její správou. 

Hodnocení práce: 

 

1. Odborná úroveň práce 

2. Vhodnost použitých metod a postupů

3. Využití odborné literatury a práce 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce

5. Splnění požadavků zadání práce

Komentář k bodům 1. až 5.

1. Předložená diplomová práce je po odborné stránce na velmi vysoké úrovni.

2. Použité metody a postupy jsou vhodně zvoleny s

diplomové práce. 

3. Diplomová práce je podložena dostatečným množstvím řádně ocitované odborné literatury.

4. Práce je dobře formálně a graficky zpracována. Textové části jsou 

grafy, na které je občas v

neobsahuje všechny, třebaže

práce na dobré úrovni, bohužel nelze přehlédnout velké množství překlepů

snižují dojem z jinak výborné

5. Diplomová práce je zpracována v
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Posudek oponenta diplomové práce

Správa nemovitostí jako součást facility managementu

Bc. Dominika Pilátová 

Ing. Zdenka Rosecká, Ph.D. 

představit správu nemovitostí jako součást facility managementu na 

konkrétní nemovitosti. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické jsou popsány

obecně představena problematika facility managementu, správy nemovitostí a s

části je popsána konkrétní nemovitost a zmapovány 
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Využití odborné literatury a práce s ní X  

Formální, grafická a jazyková úprava práce        

Splnění požadavků zadání práce X  

.: 

Předložená diplomová práce je po odborné stránce na velmi vysoké úrovni.

metody a postupy jsou vhodně zvoleny s ohledem na zpracovávané téma 

Diplomová práce je podložena dostatečným množstvím řádně ocitované odborné literatury.

formálně a graficky zpracována. Textové části jsou 

na které je občas v textu odkazováno pod jiným číslem. Také 

třebaže v textech vysvětlené, použité zkratky. Po jazykové stránce je 

, bohužel nelze přehlédnout velké množství překlepů

ýborné závěrečné práce.   

Diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním VŠKP. 
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práce 

Správa nemovitostí jako součást facility managementu 

představit správu nemovitostí jako součást facility managementu na 

jsou popsány základní pojmy a 

správy nemovitostí a s ní související typy 

nemovitost a zmapovány činnosti související 
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Předložená diplomová práce je po odborné stránce na velmi vysoké úrovni. 

ohledem na zpracovávané téma 

Diplomová práce je podložena dostatečným množstvím řádně ocitované odborné literatury. 

formálně a graficky zpracována. Textové části jsou doplněny obrázky a 

Také seznam zkratek 

Po jazykové stránce je 

, bohužel nelze přehlédnout velké množství překlepů, které zbytečně 
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Připomínky a dotazy k práci: 

V závěru práce uvádíte, že zajištění služeb na sledované nemovitosti nemá žádné zásadní 

nedostatky. Společnosti se daří generovat zisk, investovat do nemovitosti a udržovat (nebo 

dokonce zvyšovat) tak její hodnotu. Vaším doporučením bylo digitalizování správy majetku 

s důrazem na informační modelování. Jaká byla reakce společnosti na toto doporučení?  

Závěr: 

Předložená diplomová práce nahlíží velmi správně na správu nemovitostí jako na součást Facility 

managementu. Práce je dobře strukturovaná, lze nalézt citace a odkazy na použitou literaturu a je 

dodržen požadovaný rozsah. Z práce je patrné, že diplomantka plně využila svých znalostí 

získaných v průběhu studia. A navíc, velmi správně pochopila, že je v budoucnu třeba přejít na 

informační modelování budov, které významně omezí ztrátu (nejen pro správu nemovitostí) tolik 

potřebných informací. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm 

ECTS:      

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum:  14. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


