
Posudek

VyuŽití Facility Managementu pro
s energiemi ve stavebních objektech

Martin Marek
lng. Karel Struhala

efektivní hospodaĚení

oponenta baka|áÍské práce

NázeV práce:

Autor práce:
oponent práce:

Popis práce:

PĚedloŽená teoretická baka|áĚská práce se zab1lvá faci|ity managementem. V r]vodních dvou
kapito|ách je obecně popsána prob|ematika facility managementu a jeho up|atnění pri
provozu budov. V závěru práce je pak popsán konkrétní pĚík|ad vyuŽití faci|ity managementu
V provozovně franšízy McDonald,s v Brně.

Hodnocení práce:
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1. odborná ÚroveĎ práce T D X !
2.vhodnost pouŽitych metod a postup n tr X n
3. VyuŽití odborné literatu ry a práce S ní ! n X n
4. Formá|n í, grafická a ja zyková u prava práce tr n X D
5. SpInění poŽadavkťr zadání práce ! n X tr

Pripomínky a dota zy k práci:

První kapito|a obsahuje stručn popis faci|ity managementu a jeho ro|e v dnešní spo|ečnosti.
Role mezinárodní asociace IFMA moh|a b1it popsána podrobněji. NapĚík|ad moh|o b]Ít

uvedeno, jaké konkrétní u./hody pĚináší č|enswí vtéto asociaci, nebo jaké zněj plynou
povinnosti a u./sady.

Ve druhé kapito|e autor rozvádí v1íznam faci|ity managementu pri provozu a držbě budov.
Pouze okrajově a pouze Ve spojení se vzduchotechnikou zde zmiĎuje hospodaĚení
s energiemi, které mě|o bft jedním ze stěžejních bodrj práce. Jak souvisí faci|ity management
s dalšími možnostmi efektivního hospodaĚení s energiemi, napĚík|ad s vytápěním?

TĚetí kapito|a stručně popisuje uywáĚení ,,map procesťl,, a jejich vyuŽití. Kapito|a prisobí
VytrŽená z kontextu. Na první poh|ed není jasná souvis|ost s pĚedchozími kapito|ami.
Vzh|edem k tomu, že autor v závěru své práce vytvoĚení těchto map procesri vyzdvihuje jako

íÍíj:. i]íj ,. |..lii,,'



jeden z h|avních uýstupů, moh| této prob|ematice věnovat více prostoru. Napřík|ad moh|
podrobněji popsat více pouŽite|ných metod ze seznamu uvedeného v kapito|e 3.2.1' Místo
toho (opět bez podrobnějšího zdůvodnění) vybírá a popisuje jednu konkrétní metodu.

zbýva1ící kapito|y autor věnuje popisu provozu ve franšíze spo|ečnosti McDona|d,s z poh|edu
faciIity managera. V pří|ohách přik|ádá například podrobné p|ány údržby nebo p|ány revizních
kontro|. Součástí této části práce jsou také dřÍve zmíněné (dvě) mapy procesů (kapitola 6). Jak
již by|o napsáno, autor tyto mapy označuje za jeden ze stěžejních rnýstupů své práce. U map
chybí doprovodný text, nabízí se tedy otázka: Proč autor vytvoři| právě tyto dVě konkrétní
mapy? Nebylo moŽné zpracovat ještě da|ší?

Po formá|ní stránce hodnotím zpracování jako průměrné. Vytknout bych chtě| napřík|ad, Že u
pouŽiých obrázků není uveden zdroj nebo to, Že formátovánítextu (styl citací, zarovnánítextu
nebo mezery mezi odstavci) není v práci sjednoceno. V práci se také r4yskytují gramatické a
sý|istické chyby a není sjednocena pouŽÍvaná termino|ogie. Napřík|ad pro popis ,,ranní
směný, autor v textu pouŽívá termíny ,,ranná shift,,, ,,ranná zmena,, a ,,ranná smena,,. Takové
chyby zbytečně snižují ce|kouý dojem z práce.

Závérz

obsah práce je místy nepřeh|edný, není jasná provázanost něktených kapito| (kapitola 3).
Práce se také odchý|i|a od původního zadání. Po formá|ní stránce se také vyskytují drobné
nedostatky. Na druhou stranu je třeba vyzdvihnout podrobnost pří|oh, Ve kteých autor
zhodnocuje své osobní pracovnízkušenosti. Práci proto doporučuji k obhajobě.

K|asifikační stupeĎ podle ECTS: Dt2,5

Datum: 5. červn a 2017 Pod pis oponenta


