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Student se ve své práci s názvem "Organizace zakázky ve stavebním podniku" věnoval
projektovému řízení se zaměřením na organizaci veřejné stavební zakázky u vybraného podniku, kde
následně tuto problematiku aplikoval na konkrétním praktickém příkladě.

Student ve své bakalářské práci v části teorie správně popisuje význam projektového řízení a složitost
procesů spojených se stavební zakázkou. Jsou zde vybrány a charakterizovány nejčastější typy
organizačních struktur stavebního podniku včetně jejího grafického znázornění. Student volně navázal
na praktickou část, kterou vhodně zahájil popisem konkrétní stavební zakázky, v tomto případě
veřejné zakázky z pohledu vybraného zhotovitele. V praktické části popisuje historii zhotovitele, tedy
společnosti Skanska, a.s. a její působení na území České republiky. Student zde prezentuje vlastní
návrh organigramu, matice odpovědnosti a jednotlivé fáze organizace zakázky v daném podniku.
Dostatečně je zde popsána organizace v průběhu celé zakázky uvnitř podniku.

Celková struktura a rozsah bakalářské práce je komplexní a splňuje veškeré zásady pro vypracování
bakalářských prací. Student správně vystihl obsah bakalářské práce dle zadání. Rozsah studijních
pramenů a možnost čerpání poznatků od společnosti Skanska, a.s. odpovídá kvalitě a obsahu
závěrečné práce. Vyzdvihuji zejména grafickou úpravu použitou v průběhu celé závěrečné práce a
také obecný popis technologických postupů v zakázce společnosti Skanska, a.s. Naopak částečně
upozorňuji na nevhodně použitá slova v části 9 Organizace zakázky, která neodpovídají správnosti dle
zákona o veřejných zakázkách.

Po formální stránce nemám k hodnocené bakalářská práci žádné připomínky, Bakalářská práce je
přínosem zejména ve své praktické části pro firmu Skanska, a.s. z důvodu možnosti zpětné analýzy
realizovaných postupů a organizace zakázky.

Na závěr žádám v rámci hodnocení bakalářské práce pana Vojtěcha Čubu o zodpovězení následujících
otázek:

1. Uvádíte, že v průběhu zpracování této bakalářské práce byla zakázka ve fázi realizace.
Popište, v jaké fázi je zakázka nyní. V případě, že je zakázka po ukončení realizace a máte
k dispozici informace od zhotovitele, stručně vyhodnoťte celkovou organizaci zakázky.

2. Víte, jaký druh výběrového řízení byl u veřejné zakázky, kterou popisujete v praktické části
použit? Znáte počet uchazečů o tuto veřejnou zakázku a přibližný rozdíl v cenových
nabídkách?
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Klas. stupeň ECTS A B C D E F

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4


