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Role facility managera v životním cyklu objektu.

Bakalářská práce by v teoretické části měla popsat obecnou problematiku facility managementu a jeho
souvislost se stavebními objekty. Dále by měl být definován životní cyklus staveb, popsány jednotlivé fáze
životního cyklu se všemi procesy a subjekty, které v nich „hrají“ roli. V souvislosti se životním cyklem
staveb by měla být popsána role facility managera v jednotlivých fázích včetně rozboru možnosti ovlivnění
jednotlivých procesů v těchto fázích probíhajících.
Obecné poznatky z teoretické části dále budou aplikovány na konkrétní investiční akci, která bude
definována až v průběhu řešení bakalářské práce.

Bakalářskou práci zpracujte v tomto rozsahu:
1.	Teoretická východiska pro vymezení souvislostí  životního cyklu stavby se zabezpečením jejího provozu
- popis problematiky facility managementu

2.	Rozbor  životního cyklu stavby z hlediska  odborného zajištění  provozu

3.	Základní hlediska provozu  při projektování a realizaci stavby

4.	Základní hlediska provozu  při užívání stavby

5.	Shrnutí a přehled  činností facility manažera v životním cyklu stavby Návrh možných rolí facility
managera v životním cyklu staveb, popis možností ovlivění jednotlivých procesů.
6.	Návrh role facility managera při konkrétní investiční akci (čas, procesy, změny, výstupy)
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