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Studentka Lenka Sýkorová vypracovala bakalářskou práci na téma Plánování zdrojů
projektu výstavby. Cílem bylo popsat základní principy, metody a postupy při řešení
zadaného tématu a jejich aplikace na konkrétní stavební zakázce - stavbě bytového
domu Marko v Piešťanech.

Předložená práce se sestává z jednoho svazku textu a čtyř příloh. Tematicky je
rozdělena do dvou hlavních částí. V první, teoretické části studentka popsala proces
plánování projektu a plánování zdrojů včetně jeho výstupů. Dále se věnovala
časovému plánování a plánování nákladů v obecné rovině. Ve druhé, praktické části
ukázala aplikaci těchto metod na konkrétní zakázce. V této části nejprve
charakterizovala vlastní stavbu včetně popisu stavebně technického řešení. Dále
následuje podrobný strukturní plán (obr. 6-1) a nákladové ocenění projektu (tab. 6-1,
tab. 6-2). Pro přehledné znázornění časového harmonogramu a zpracování nákladů
využila studentka MS Projekt, ve kterém vytvořila Ganttův diagram (obr. 6-2) a plán
nákladů v měsíčním členění (obr. 6-3). Pro větší přehlednost mohl být plán nákladů
zobrazen i graficky. Plánování lidských zdrojů bylo provedeno na realizační část
stavby nejprve na jednotlivých stavebních objektech (tab. 6-3, obr. 6-4 až obr. 6-13) a
následně sumárně pro celou stavbu (tab. 6-4, tab. 6-14). Závěr práce tvoří přehled
použitých mechanismů na stavbě (obr. 6-15). Uvedené dokumenty jsou zpracovány do
přehledných tabulek a histogramů, které mají velkou vypovídací schopnost.

Bakalářskou práci hodnotím velmi kladně. Studentka přistupovala k zadaným
úkolům samostatně a iniciativně. V textu se sice občas objevují drobné nepřesnosti či
méně obratné formulace včetně pravopisných chyb, které však neovlivňují věcnou
správnost bakalářské práce. Práce odpovídá požadavkům zadání v plném rozsahu a
dobré kvalitě.

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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