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Diplomantka si vytyčila jako cíl své práce popsat teoretický průběh zakázky podnikem, totéž
také ve zvoleném konkrétním podniku a nakonec vypracovat dokumentaci přípravy
k zakázce, kterou tato firma realizovala v letech 2009 - 2011. Takto zvolené cíle zcela
naplňují zadání práce. Dokumentace přípravy je vypracována na základě metod z oboru
projektové řízení, tedy v současnosti vysoce účinného nástroje pro řízení a dosahování cílů
stavebních organizací.

V úvodní části práce autorka přibližuje základní pojmy, vztahující se k zakázkám - jejich
předmět, rozdělení. Neopomenula se také zmínit o vývoji zakázek v souvislosti s panující
krizí na stavebním trhu, což podpoří důležitost zvoleného tématu práce, které má vést
k efektivnímu řízení zakázek a posílení konkurenceschopnosti. V další kapitole práce potom
popisuje projekt, tedy předmět zakázek, v jednotlivých etapách životního cyklu. Kapitola
Dodavatelská příprava zakázek se týká řízení zakázky v dodavatelské firmě, opět ve fázích od
vyhledání, po provozní fázi. Autorka v této teoretické části pracuje s různými zdroji a
přehlednost kapitoly podtrhují vhodně zvolené grafy a tabulky.

Praktická část práce a popis řízení zakázek ve zvoleném podniku je v logické návaznosti.
Nejprve jsou představeny informace o podniku, i samotné zakázce a dále popis předrealizační
a realizační fáze, důraz je kladen především na tvorbu nabídkové dokumentace - nabídkové
ceny. Možná mohlo být věnováno více prostoru zhodnocení řízení zakázek. Stěžejní kapitolou
pak je dokumentace dodavatelské přípravy, která obsahuje plán zařízení staveniště, strukturu
činností, časový harmonogram i řízení zdrojů na základě znalostí z oboru projektové řízení.

Diplomová práce je přehledná, v logických návaznostech. Po jazykové stránce je práce na
kvalitní úrovni, bez gramatických chyb, či překlepů.

Otázky k obhajobě:

1. Jaké zlepšení, v rámci řízení zakázek byste doporučila společnosti PSJ, a.s., po zhodnocení
řízení zakázek v jejich společnosti?

2. Co bývá a naopak nebývá součástí dokumentace přípravy zakázek v podniku PSJ, a.s.,
v porovnání s dokumentací přípravy vytvořenou v rámci této práce u obdobně velkých
zakázek?

Předloženou diplomovou práci považuji za zdařilou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji
známku:

Klasifikační stupeň ECTS: All

V Brně dne 21. 1. 2014 .............Wí. ~ .
Ing. Petr Šunka
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