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Diplomant a student VUT Brno - fakulty stavební Bc. Jan Bednář vypracoval diplomovou

práci na téma "Příprava a řízení stavební zakázky investorem", která mi byla předložena

k posouzení a klasifikaci.

Diplomová práce je členěna na dva základní celky a to na část teoretickou a na část

praktickou, kde je na konkrétním případě projektu .Rekonverze objektu pletárny a areálu

Výzkumného ústavu pletařského v Brně" aplikována teoretická část diplomové práce.

Teoretická část popisuje danou problematiku od druhu smluv a jejich uzavření mezi

investorem a inženýrsko-projekční kanceláří a poté s dodavatelem stavby až po samotné

dokončení stavby, kterému předcházela legislativní činnost a samotná realizace stavby.

V teoretické části mne nejvíce zaujala kapitola ,,2.2 Legislativní příprava stavby", kde autor

práce podrobně popsal všechny možná povolení, které je nutné opatřit před samotným

zahájením stavební činnosti na projektu. V kapitole jsou popsány postupy pro získání

povolení s odkazem na jednotlivé zákony, kterými se dané povolení řídí. Časová náročnost

získání jednotlivých povolení je zobrazena v Časovém plánu výstavby, který je součástí

praktické části. Celou teoretickou část považuji za zdařilou zejména díky jasnému a

jednoduchému výkladu dané problematiky.

V praktické části autor uplatňuje získané teoretické znalosti na konkrétním projektu, kde

zvolil zakázku "Rekonverze objektu pletárny a areálu Výzkumného ústavu pletařského

v Brně". Celý projekt je zde popsán v postupném sledu činností, které zakázku provází od
zadání studie až po předání díla investorovi. Jednotlivé kroky jsou podrobně popsány a

doplněny grafy. Časovou náročnost vystihuje přiložený Časový plán výstavby. V praktické

části autor uplatnil znalost dané problematiky a zájem o ni.



V předložené diplomové práci jsem nenalezl žádné závažné nedostatky, které by ovlivnily

kvalitu práce. Práce je zhotovena kvalitně a jasně.

Při obhajobě diplomové práce doporučuji odpovědět na tyto otázky:

1. Jak jsou sestavovány ceny projekční a inženýrské činnosti ve výstavbě.

2. Kde autor spatřuje největší rizika při realizaci akce "Rekonverze objektu pletárny a

areálu Výzkumného ústavu pletařského v Brně" a jak by toto riziko eliminoval.

3. Jaké podklady je nutno zajistit před samotným zahájením projekčních prací na dané
akci.

Autor zdařile naplnil zadání této diplomové práce. Diplomová práce osahuje náležitosti

formální, metodické i technické. Způsob zpracování je bez větších chyb. Autor projevil

znalost dané problematiky a domnívám se, že získané znalosti bude schopen aktivně uplatnit
i v praxi.
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