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Správná příprava a řízení stavební zakázky ve stavebním podniku je základním
předpokladem jejího úspěšného realizování. Je to komplexní činnost skládající se z řady
dílčích úkonů a není lehké plánovat přípravu a řízení tohoto procesu, pokud zpracovatel není
přímo součástí této zakázky. Přesto si studentka s tímto zadáním poradila velice dobře.

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Přípravu a řízení zakázky
z dodavatelského pohledu, popisované v teoretické části, se snaží autorka vypracovat v části
praktické. Konkrétně se jedná o výstavbu hotelu Přístav. V práci je vysvětlena dodavatelská
činnost, popsáno organizování ve stavebním podniku a podrobně rozvedena a vyzdvižena
důležitost všech přípravných fází dodavatele. Autorka práce představila všechny nástroje
projektového řízení a vytvořila dokumentaci dodavatelské přípravy. Za povedený výstup
diplomové práce považuji velice podrobný a přehledný časový plán výstavby hotelu, který
zobrazuje komplexní průběh zakázky ve všech fázích výstavby. Práce je vhodně
strukturovaná a logicky provázaná.

Do teoretických postupů v reálné situaci zasahují specifika konkrétní zakázky, které
odlišují její průběh od průběhu ideálního. Do těchto specifik však lze proniknout až na
základě stavební praxe. Je proto téměř nemožné popsat všechny detaily, které mají vliv na
zakázku. Domnívám se, že studentka vynaložila značné úsilí při tvorbě závěrečné práce a
celkově ji hodnotím jako kvalitní a odpovídající požadavkům na diplomovou práci. Navržené
výstup~ 'mohou vést k'úspěšnému projektu.

Na závěr svébo hodnocení žádám slečnu Krivdovou o zodpovězení následujících otázek:

1. .Také další softwary pro plánování a řízení projektu znáte?

2. V práci zmiňujete, že dodavatel hliníkových výplní není zatím vybrán. Popište, na
základě čeho byste vybrala vhodného subdodavatele?
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