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Student Jaroslav Černý vypracoval bakalářskou práci na téma Plánování zdrojů
projektu výstavby. Cílem bylo popsat základní principy, metody a postupy při řešení
zadaného tématu a jejich aplikace na konkrétní stavební zakázce - stavbě bytového
domu Svitava v Brně Zábrdovicích.

Předložená práce se sestává z jednoho svazku textu a tří příloh. Tematicky je
rozdělena do dvou hlavních částí. V první, teoretické části, student popsal proces
plánování projektu a plánování zdrojů včetně jeho výstupů. Dále se věnoval plánování
nákladů projektu a finančnímu plánování. Ve druhé, praktické části, ukázal aplikaci
těchto metod na konkrétní zakázce. V této části nejprve charakterizoval vlastní stavbu
včetně popisu stavebně technického řešení. Dále následuje podrobný strukturní plán
(obr. 5) a nákladové ocenění projektu (tab. 1 až tab. 4). Pro přehledné znázornění
časového harmonogramu a zpracování nákladů využil student MS Projekt, ve kterém
vytvořil Ganttův diagram (obr. 6) a plán nákladů v měsíčním členění (obr. 7).
Následuje přehledný fmanční plán (tab. 5) včetně grafického znázornění (obr. 8 až obr.
10). Plánování lidských zdrojů bylo provedeno pomocí programu CONTEC na
realizační část stavby nejprve na stavebních objektech v týdenních intervalech (tab. 6,
obr. 11 až obr. 21), následně pak sumárně pro celou stavbu s vyznačením vlastních a
subdodavatelských pracovníků (obr. 22 a obr. 23). Všechny uvedené dokumenty jsou
zpracovány správně, jasně a přehledně a mají velkou vypovídací schopnost..

Student přistupoval k zadaným úkolům samostatně a svědomitě a prokázal, že
zadané téma zvládl. V textu se občas vyskytují drobné nepřesnosti či méně obratné
formulace, které však neovlivňují věcnou správnost bakalářské práce. Práce odpovídá
požadavkům zadání v plném rozsahu a výborné kvalitě. Vyzdvihla bych úspěšnou
účast studenta v oborové soutěži o Cenu stavebních ekonomů 2016.

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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