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Diplomová práce na téma Řízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele,
předložená studentem Filipem Dvořákem objasňuje základní pojmy v oblasti systému řízení
projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele. Úkolem a cílem práce je seznámení
s principy, metodami a postupy řízení průběhu projektu. Tyto teoretické znalosti student
aplikoval na konkrétní stavební zakázce - Sportovní hala v Novém Veselí.
Diplomová práce je tematicky rozdělena do několika základních částí. První část je čistě
teoretická a jsou v ní rozděleny a dostatečně popsány jednotlivé fáze výstavby, jejich náplň a
požadovaný výsledek a dále činnosti a partneři při výstavbě. Ve druhé části je popsán projekt
zakázky a jeho stavebně technické řešení. Třetí část se zabývá navržením organizace projektu
a činnostmi jednotlivých účastníků. Poslední část se týká dokumentace výrobní přípravy
stavby aje v ní většina výstupů této práce. V této části student ocenil stavbu jako celek.
Nasazení potřebných pracovníků pro realizace zakázky naplánoval přehledně v tabulce a
znázornil graficky. Pro názornost mohli být pracovníci rozděleni na vlastní a subdodavatelé.
Plánování nákladů a času provedl jak ve formě síťového grafu, tak i pomocí softwaru MS
Project - Ganttova diagramu a zobrazení Používání nákladů. Pro názornost byl průběh
nákladů znázorněn i graficky.
Diplomová práce je jako celek přehledná. Student prokázal své znalosti a dobrou orientaci
v dané problematice. Formálně i graficky je práce zpracována velice pečlivě, bez závažných
chyb a nedostatků. Na práci je vidět zodpovědný přístup. Z práce vyplývá, že student dobře
zvládl i využití softwaru MS Project.
Při obhajobě doporučuji odpovědět na následující otázky:
•

Jakým způsobem jste provedl ocenění stavební objektů.

•

Na základě čeho byl stanoven počet dělníků v plánu lidských zdrojů.

Téma diplomové práce bylo řádně splněno a aplikace práce v praxi by byla bez problémů
možná. Práci proto doporučuji k obhajobě.
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Ve Žďáře nad Sázavou dne: 20.1.2012
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