
HODNOCENÍ VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor diplomové práce: Bc. Jan Haase

Vedoucí diplomové práce: Ing. Jana Nováková

Diplomant zpracoval diplomovou práci na téma Nabídka stavebního podniku do
veřejné obchodní soutěže. Cílem bylo seznámit se s procesem získání veřejné zakázky na
konkrétním projektu rekonstrukce VOŠ a SPŠ stavební v Děčíně. Výsledkem celé práce bylo
vypracování nabídky do veřejné obchodní soutěže na realizaci této stavby.

Předložená práce se sestává z jednoho svazku textu doplněného třemi přílohami.
Tematicky je diplomová práce rozdělena do dvou hlavních částí. V první, teoretické části,
student definoval základní pojmy týkající se veřejné obchodní soutěže. Zabýval se druhy
veřejných zakázek, zadavatelem a jeho postupem při zadávacím řízení, účastníky soutěže a
kvalifikací dodavatelů. Ve druhé části aplikoval tyto poznatky do praktické roviny. Nejprve
charakterizoval vlastní dodavatelskou společnost INSKY spol. s r.o. a následně popsal
předmětnou stavbu a důležité kroky, které musela stavební firma učinit pro získání této
zakázky. Těžiště práce tvoří vlastní nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže
a vypracovaná dokumentace dodavatelské přípravy. Zde diplomant zpracoval důležité
dokumenty pro řízení realizace - strukturní plán (obr. 5-1), organigram organizační struktury
zakázky (obr. 5-2), matici odpovědnosti (tab. 5-1) a časové plány - harmonogram plnění
zakázky (obr. 5-4) a Ganttům diagram (obr. 5-5) včetně průběhu nákladů (obr. 5-6)
zpracované v programu MS Project. Všechny uvedené dokumenty jsou zpracovány správně a
vhodně uspořádány do tabulek a obrázků.

Diplomant svou prací prokázal, že zvládl řešenou problematiku a že je schopen řešit
samostatně úkoly v praxi. K zadaným úkolům přistupoval samostatně a iniciativně.
Diplomová práce je přehledná, jednotlivé části na sebe logicky navazují. Celkový dojem
z předkládané práce však snižuje řada nepřesností či neobratných formulací včetně
pravopisných chyb a překlepů. Přesto student zadané téma zvládl a práce odpovídá
požadavkům zadání.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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