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Projekt poskytování služeb facility managementu pro provoz objektu
hromadných garáží osobních automobilů

Bakalářská práce bude zaměřena na oblast facility managementu a jeho aplikaci do provozu objektů
občanské vybavenosti , se zaměřením na provoz garáží a parkovacích ploch . V úvodní části bude v práci
definován obecný facility management a jeho současnou míru uplatnění v sektoru obchodních center,
výhody a nevýhody současného uplatnění, včetně stručné analýzy nabídky služeb pro sektor občanské
vybavenosti, zejména objektů hromadných garáží . Práce bude dále obsahovat stručnou charakteristiku
současného stavu. Součástí práce bude návrh možného dalšího uplatnění FM v v konkrétním parkovacím
domě popř. hromadném parkovišti.

 Bakalářskou práci zpracujte v tomto rozsahu:
1. Definice facility managementu.
2. Současný stav uplatnění facility managementu v sektoru objektů občanské vybavenosti
3. Návrh aplikace FM v sektoru hromadného garážování a parkování vozidel.
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