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Zpracovatel posuzované diplomové práce na téma "Řízení stavebních projektů" si

vzhledem k požadavku na praktikování procesu řízení na modelovém případu zvolil

společnost K4 a.s. - Divizi projektového řízení.

Diplomovou práci rozdělil standardně na teoretickou a praktickou část. Základní principy a

zásady z teoretické části jsou pak aplikovány do části praktické. Práce samotná má celkem

105 stran a 7 stran ukázkových příloh. Má 9 základních kapitol a dále pak seznamy použitých

zdrojů, zkratek, tabulek obrázků a příloh.

V úvodu práce jsou podrobně rozepsány principy projektového řízení, specifikace pojmů,

typy projektového řízení aplikované ve světě, a to včetně terminologického slovníku.

Správně nebyla opomenuta i část teorie rizik řízení projektů. V oddílu 3 je projektové řízení

detailně popsáno v rámci stavební výroby včetně základních metod řízení stavby, a to Project

Managementu a Construction Managementu.

V praktické části zpracovatel diplomové práce zvolil v souladu se zadáním jako příklad

stavbu "Hypernova Chodov - práce fít-out". Provedl důsledně analýzu výhodnosti metody

dodavatelského systému a systému řízení uvedeného projektu, a to jak z finančního, tak z

časového hlediska.

Rovněž popsal detailně výhody, nevýhody a případná rizika jednotlivých typů řízení a

dodávek projektu. Lze konstatovat, že závěry jeho analýz jsou správné, odpovídají

teoretickým předpokladům, ale i praktickým zkušenostem z obdobných projektů.

Možná by stála za dotaz úvaha o absenci aplikace principů projektového řízení v rámci

sektoru veřejných zakázek ve stavebnictví (a z toho plynoucí nedodržování základních

parametrů zakázek apod.). Dále lze vést diskuzi o kvalifikaci projektových manažerů v oblasti

stavebnictví.
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Zpracovatel si dle mého názoru vynaložil značné úsilí při zpracování obou částí diplomové

práce. Výsledky práce mají komplexní rámec, nejedná se jen o kompilaci teoretických statí,

ale došlo i k praktické aplikaci na skutečném projektu.

Formálně je rovněž práce zpracována kvalitně na solidní grafické bázi a je doplněna

množstvím grafických příloh a obrázků, což zvyšuje její názornost a srozumitelnost.

Práci proto považuji za velmi kvalitní, odpovídající požadavkům na diplomovou práci, a její

závěry lze jistě aplikovat v aktuální stavební praxi.
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