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Diplomová práce na téma "Využití prvků hodnotového inženýrství pro realizaci vybrané stavby v
obci" řeší problematiku uplatnění hodnotového inženýrství u vyhodnocení veřejných zakázek na
stavební práce.

Diplomová práce je zpracována na aktuální téma. Práce je po stránce teoretické zpracována velmi
dobře, student vhodně využívá odbornou literaturu. Pro vypracování diplomové práce by však
diplomantka měla použít více informačních zdrojů. V praktické části student řeší konkrétní veřejný
projekt - rekonstrukce náměstí v Rychnově nad Kněžnou, pro který je v rámci práce zpracována
hodnotová analýza a výstupy porovnány s výsledky výběrového řízení.

Diplomová práce je zpracována přehledně, vyhovuje aktuálním předpisům a vyhláškám. Na základě
předložené práce soudím, že diplomant přistoupil ke zpracování práce zodpovědně. Drobnou výtkou je
skutečnost, že termín Použitá literatura na str. 67 neodpovídá platné směrnici. Na str. 54 měl
diplomant u kritéria č. 2 patrně na mysli" *20" (v práci uvedeno" *80"). Oponent postrádá zhodnocení
finančních možností obce s využitím všech zdrojů - viz zásady pro vypracování diplomové práce.

Doplňující otázky a náměty k obhajobě a rozpravě:

Oponent v práci postrádá zdůvodnění výběru 4 kritérií do vstupní matice (str. 57) a také uvedení
podkladů a údajů, na základě kterých provedl jejich ohodnocení (týká se kritérií referenční stavby a
systém řízení jakosti). Tyto skutečnosti by měl student u obhajoby doplnit.

Zdůvodněte výběr jednotlivých kritérií do vstupní matice (str. 57)?
Uved'te údaje, na základě kterých byla ohodnocena kritéria referenční stavby a systém řízení
jakosti.

Celkové hodnocení práce:

Z metodického i ekonomického hlediska je práce vyhovující. Student splnil zadání diplomové
práce. Předložená práce vyhovuje po stránce obsahové i formální. Diplomovou práci
doporučuji k obhajobě.

KI ifikačaSI -I acru stupnice

Klas. stupeň A B C O E FECTS

Císelná 1 1,5 2 2,5 3 4Klasifikace

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5

V Brně, 18.1.2012
Ing. Tomáš Hanák, Ph.~


