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Diplomová práce "Náklady životního cyklu budovy" je po formální stránce
rozdělena správně na teoretickou a na praktickou část.

Teoretická část je zpracovaná pečlivě a vychází z odborné literatury a dalších
dostupných zdrojů. Připomínku mám ke kap.3.3, kde jsou uvedeny rozdílné pojmy,
v nadpisu použitý pojem "náklady životního cyklu staveb" a v textu "náklady budov".
Části textu v této kapitole nenavazují logicky, v prvním odstavci jsou vyjmenované
rozhodovací procesy a v dalším se pojednává o nákladech až do kalkulačních položek.
Obsah kapitoly navádí na dojem, že první odstavec je z jednoho zdroje a zbytek
z druhého zdroje. V kap. 3.6 je uvedena tabulka I s přehledem nástrojů pro hodnocení
kvality budov, proč v tabulce není uvedena hned první z dalšího textu metoda CBTool
a další metoda SBTooICZ. U metody CBTool chybí země, kde se používá, ačkoliv u
ostatních to autorka v textech uvedla. V teoretické části obecně by měly být uvedeny
jednoznačně za textem odkazy na zdroje, zejména u rovnic a tabulek.

Praktická část je aplikace postupu výpočtu nákladů životního cyklu vybrané
budovy v provozní fázi. Připomínku mám ke kap.4.4, chybí odkaz na zdroj, z kterého
bylo převzato třídění na funkční díly. V současné době třídění uvádí více autorů ve
svých publikacích, které se vzájemně odlišují. Na straně 51 je formální chyba
v označení přílohy.

Předložená práce je zpracovaná přehledně, s velmi dobrou grafickou úpravou.
Bylo splněno zadání pro vypracování diplomové práce. Zjištění nákladů životního
cyklu budovy za kvalifikovaných podmínek je velmi aktuální pro rozhodování
investora o efektivnosti budoucích stavebních investic.

Otázky k diskusi k práci:
l.Je v současné době k dispozici software, který umožní provádět propočty nákladů
životního cyklu budov nebo jiných stavebních děl, při předem definovaných
podmínkách, pokud ano tak je uveďte (zdroj a popis). Jaký software byl použitý
v diplomové práci
2. Byl ve výpočtech provedených v rámci řešení zadaného tématu uplatněn index
modernizace, který jste uvedla na straně 52.
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