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Cílem bakalářské práce bylo popsat základní metody plánování průběhu projektu výstavby a
porovnat postupy časového plánování. Požadovaným výstupem má být uplatnění, aplikace těchto metod
na konkrétním praktickém projektu.

Hodnocení bakalářské práce

Tato bakalářská práce v teoretické části popisuje procesy plánování projektu, druhy plánů
projektu, časové plánování a časový rozpis projektu za použití odborné literatury. Text je logicky členěn
do jednotlivých kapitol a podkapitol, vhodně pro ložený grafickými schématy.

V praktické části jsou aplikovány jednotlivé metody plánování průběhu projektu na konkrétní, již
zrealizované výstavbě dvou bytových domů B4 a B5 s řadovými garážemi, které jsou součástí obytného
komplexu Táborská - M. Majerové v katastrálním území města Třebíč - Týn.
Praktickou část tvoří strukturní plán, nákladové plánování a časové plánování. U nákladového plánování
bych doporučil autorce bakalářské práce o přehodnocení velikosti nákladů u objektu SO 05 až SO 11,
obzvláště u objektu SO 06- Přípojka vody v rozsahu 70m za 630 280 Kč a objektu SO 08- Teplovodní
přípojka v rozsahu 144m za 2 962 224 Kč. Tyto náklady jsou oproti skutečným několikanásobně
převýšeny.

U časového plánování jsou v přípravné předprojektové a projektové činnosti dostačující časové intervaly.
Na vlastní provádění dvou bytových domů B4 a B5 včetně přilehlých řadových garážíje stanovený čas
2 roky a 3 měsíce taktéž dostačující a projekt výstavby v této lhůtě realizovatelný.
Drobné připomínky mám pouze k zbytečné časové prodlevě v časovém plánu u objektu SO 03 Řadové
garáže -horní stavba září -říjen/2003 ajejí dokončení až březen/2004. Poslední připomínku bych měl
k současné realizaci spodní stavby a zároveň realizaci všech přípojek k objektu. Zkomplikuje nám to
přístup mechanizace k hlavní stavbě a během výstavby se neustále naváží stavební materiál . Volil bych
realizace přípojek až po zhotovení horní stavby a nebo bych doporučil vypracovat nejprve technickou
infrastrukturu, tedy inženýrské sítě, přípojky včetně zpevněných ploch před samotnou realizací hlavní
stavby.

Bakalářská práce je zpracována přehledně, komplexně a v rozsahu požadovaném zadáním. Připomínky
k řešení nejsou zásadní a byly by upraveny v plánu dalšího stupně.

Dotazy k bakalářské práci

1. Možnosti a výhody plánování v programu MS Projectu

2. Popis fází strukturního plánu výstavby
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