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Študent Bc. Peter Ďuriš vo svojej diplomovej práci na tému: "Příprava a řízení stavební
zakázky z pohledu investora" prehl'adne a výstižne objasnil základné pojmy, metódy a
postupy používané pri zadávaní a riadení developerského projektu, ktoré investor nutne
potrebuje. Cez niektoré vlastné teoretické skúsenosti, praktické a školské znalosti móžem
konštatovat', že teoretická aj praktická čast' práce je spracovaná na vysokej odbornej úrovni.

Diplomová práca si kladie za ciel' konkrétne a podrobne zmapovat' proces plánovania a
realizácie verejného projektu Vážskej cyklotrasy v Trenčianskom kraji, ktorý sa uskutočni v
rokoch 20015-2020. Dokumentácia je vypracovaná na základe metód z odboru projektového
riadenia. Teoretická čast' rekapituluje pojmy ako fáze projektu, verejné investície, proces pri
zadávaní alebo porovnáva verejné obstarávanie na Slovensku a v Čechách.

Jednou z hlavných častí diplomovej práce je problematika cyklotrás u nás a v Európe, Jej
vývoj a prínos pre spoločnost'. Autor v tejto časti pracuje s róznymi zdroj mi a prehl'adnost'
podtrhujú aj vhodne zvolené obrázky a tabul'ky. Táto čast', aj keď nebola v zadaní práce ma
nadchla najviac, keďže som v nej našiel prekvapivé a vedecky dokázané fakty.

V praktickej časti nám predstavuje developerský projekt Vážska cyklotrasa ajej etapy, spósob
financovania, zásady navrhovania, náhl'ad na základné technické parametre, postup pri
zadávaní a vypracovanú dokumentáciu pre riadenie projektu. Praktická čast' je doplnená
grafmi, tabjil'kami a fotografiami z predprojektovej štúdie.

Obsah práce Je v súlade so zadaním a splňuje zásady vypracovania vysokoškolskej
kvalifikačnej práce. Z mójho pohl'adu bol účel splnený nad očakávania. Celková úroveň
prevyšuje požiadavky či tradičnú štruktúru diplomových prác.

Otázky k obhajobe:

1. Ako by ste zmenili organizačnú štruktúru projektu, aby bola efektívnejšia?

2. Aký by bol alternatívny spósob financovania v prípade, že kraj dotáciu z fondov
nedostane? Mal by v projekte pokračovat'?
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Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS A B C D E F
Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4


