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Diplomant zpracoval diplomovou práci na téma Řízení projektu výstavby
stavebního celku z pohledu dodavatele. Cílem bylo navrhnout a popsat průběh a řízení
zakázky ve firmě PKS INPOS a.s. při realizaci projektu výstavby sportovní haly v Novém
Veselí.

Diplomant rozdělil svou práci obsahově do čtyř částí a přiložil jednu přílohu.
V úvodu se zabýval obecně projektovým managementem a řízením projektů spojených
s výstavbou. Ve druhé části se diplomant věnoval podrobnému popisu a vlastnímu
stavebně technickému řešení sportovní haly s následným určením ceny stavebního díla.
Třetí oddíl obsahuje organizaci stavební zakázky, jejíž součástí je představení vlastní
dodavatelské společnosti PKS INPOS a.s. Dále zde diplomant vytvořil důležité dokumenty
pro řízení zakázky, především strukturní plány stavebního díla (Obrázky 13 a 14),
organigram projektu (Obrázek 15), matice odpovědnosti (Tabulky 2 a 3). Poslední část je
věnována dokumentaci výrobní přípravy, včetně podrobně zpracovaného zařízení
staveniště, časového a nákladového řízení zakázky. Na teoretický základ navazuje velmi
přehledně zpracovaný Ganttův diagram (Obrázek 23), síťový graf (Obrázek 24) a rozbor
nákladů (Obrázek 25) jako výstupy z programu MS Project. Dále podrobněji zpracovaný
řádkový harmonogram (Tabulka 7) a plán nasazení lidských zdrojů (Tabulka 8). Pro lepší
přehlednost mohla být ještě uvedena samostatně tabulka subdodavatelů. Všechny uvedené
dokumenty jsou zpracovány správně, jasně a přehledně, některé výstupy jsou vhodně
uspořádány do tabulek a grafů.

Diplomant přistupoval ke zpracování velmi svědomitě a zodpovědně a ve své práci
prokázal, že zvládl problematiku projektového řízení v dané oblasti, a že je schopen řešit
samostatně úkoly v praxi. Ve velké míře také využil výpočetní techniku, především systém
MS Project. V textu se občas vyskytují drobné nepřesnosti, které však neovlivňují věcnou
správnost.

Diplomovou práci hodnotím celkově velmi kladně. Odpovídá požadavkům zadání
v plném rozsahu a výborné kvalitě.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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