
POSUDEK OPONENT A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor bakalářské práce: Jan Beránek

Oponent bakalářské práce: Ing. Petr Kraus

Autor ve své bakalářské práci nazvané "Plánování průběhu projektu výstavby" se
věnuje problematice projektového řízení výstavby. Hlavním cílem práce bylo popsat základní
metody plánování průběhu projektu výstavby, zaměřit se a porovnat postupy časového
plánování, které následně autor aplikoval na již zrealizovaný projekt Sportovního areálu
Bavlna v Hradci Králové.

Bakalářská práce obsahuje 52 stran textu a je rozdělena na dvě části. První část je
teoretická, která má čtyři části a to: popis projektu, plány projektu, časové plánování a
nástroje časového plánování. Teorie je rozepsána na stranách 11 až 31. Na teoretickou část
navazuje část praktická, která je na stranách 32 až 51 a zabývá se aplikací nástrojů časového
plánování na konkrétním příkladu. Tím je Sportovní areál Bavlna v Hradci Králové. Praktická
část obsahuje: rozdělení areálu na stavební objekty a jejich technický popis, strukturní plán,
nákladové plánování a metody časového plánování projektu, které obsahují: milníkový plán,
uzlově definovaný graf, Ganttův diagram a plánovací dokument zpracovaný v MS Projectu.

Předložená bakalářská práce má jasně seřazenou strukturu plánování průběhu projektu
výstavby, kterou lze použít pro další plánované projekty. Pro zpracování práce bylo použito
dostatečné množství odborné literatury, technických norem a související legislativy. Všechny
tyto podklady byly- zdárně aplikovány na praktický příklad. Zpracování a interpretace.
získaných informací pro daný rozsah bakalářské práce je provedeno zodpovědně.

Bakalářská práce splňuje zadání ke zpracovávané problematice. Bakalářskou práci
studenta Jana Beránka doporučuji k obhajobě. ,

Při obhajobě bakalářské práce doporučuji položit studentovi níže uvedené otázky:

1. Proč je vhodné v časovém plánu definovat pevné milníky určující dílčí termín?

2. Jaký je znam časového plánu při realizaci stavební zakázky?
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Klas. stupeň ECTS A B C D E F
Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4


