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Diplomantka zpracovala diplomovou práci na téma Řízení stavební zakázky ve stavebním
podniku. Cílem práce bylo seznámení s konkrétními principy, postupy a metodami, které jsou
potřeba pro přípravu a řízení zakázky, a jejich následná aplikace na stavební dílo -
Novostavbu polyfunkčních domů v Mníšku pod Brdy.

Diplomantka rozdělila svou práci obsahově do šesti hlavních částí a přiložila tři kvalitně
vypracované přílohy. V úvodních kapitolách se zaměřila především na teoretický základ.
Vyčerpávajícím způsobem popsala druhy stavebních zakázek a nastínila jejich vývoj od roku
2000. Dále definovala základní pojmy z oblasti projektového řízení, stavebního podniku a
dodavatelské přípravy zakázek. Diplomantka prokázala, že se dokáže v této oblasti dobře
orientovat. Další část práce již popisuje průchod stavební zakázky konkrétním stavebním
podnikem. V této kapitole diplomantka představila stavební společnost PSJ, a.s. a vlastní
stavební zakázku - Novostavba polyfunkčních domů v Mníšku pod Brdy. Dále popsala
průběh nabídkové přípravy, předrealizační a realizační fázi, controlling, softwarovou podporu
- program RSV a neopomněla ani elektronické aukce a řízení rizik. Závěrečnou kapitolu tvoří
pečlivě vypracovaná dokumentace přípravy zakázky. Její součástí je plán organizace výstavby
s příslušnou výkresovou dokumentací (přílohy Č. 1 ač. 2), strukturní plán zakázky (obr. 7.5,
obr. 7.6), organizační struktura (obr. 7.7), matice odpovědnosti (tab. 7.5) a časové plánování-
síťový graf (obr. 7.9) a Ganttův diagram (obr. 7.10), vytvořený v programu MS Project. Závěr
práce tvoří plánování lidských (obr. 7.11, tab. 7.7) a finančních (tab. 7.8, 7.9) zdrojů a
stanovení celkové ceny zakázky (tab. 7.10). Všechny uvedené dokumenty jsou zpracovány
správně, jasně a přehledně, některé výstupy jsou vhodně uspořádány do tabulek a obrázků.
Jednotlivé části na sebe logicky navazují a odpovídají postupům zpracování stavební zakázky
od její přípravy po vlastní realizaci.

Diplomantka přistupovala ke zpracování velmi svědomitě a zodpovědně a ve své práci
prokázala, že zvládla problematiku projektového řízení v dané oblasti a že je schopna řešit
samostatně úkoly v praxi. Diplomovou práci hodnotím celkově velmi kladně. Odpovídá
požadavkům zadání v plném rozsahu a ve výborné kvalitě.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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