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Diplomant zpracoval diplomovou práci na téma Příprava a řízení stavební zakázky
investorem v aplikaci na konkrétním příkladu stavby Rekonverze objektu pletárny a areálu
Výzkumného ústavu pletařského v Bmě.

Předložená práce se sestává z jednoho svazku textu doplněného třemi přílohami.
Tématicky je diplomová práce rozdělena do dvou hlavních částí. V první, teoretické části
jsou vyčerpávajícím způsobem popsány smluvní vztahy a legislativní a projekční příprava
stavby. Dále jsou definovány základní pojmy z oblasti projektového řízení, kde je
především kladen důraz na řízení času, nákladů, rizik výstavby, kvality a kontroly
realizace. Diplomant prokázal, že se dokáže v této oblasti dobře orientovat.

Ve druhé části převedl své teoretické znalosti do praktické roviny. Je zde popsána
organizační struktura hlavních účastníků výstavby, jejich smluvní vztahy (Obr. 3.1) a
legislativní příprava. Dále je provedena podrobná charakteristika vlastní stavby včetně
stavebně technického řešení. Následující velice přehledně zpracované části zachycují
činnosti investora potřebné pro přípravu a realizaci projektu. Všechny dokumenty - matice
odpovědnosti (Tab. 3.1), časové plány (Graf 3.1, Příloha B jako výstupy z programu MS
Project), rozbory nákladů a financování stavby jsou zpracovány správně, jasně a přehledně,
některé výstupy jsou vhodně uspořádány do tabulek a grafů. Závěr práce je věnován
kontrole realizace zakázky.

Diplomant přistupoval ke zpracování velmi svědomitě a zodpovědně a ve své práci
prokázal, že zvládl problematiku projektového řízení v dané oblasti, a že je schopen řešit
samostatně úkoly v praxi. Ve velké míře také využil výpočetní techniku, především systém
MS Project.

Diplomovou práci hodnotím velmi kladně bez závažnějších nedostatků. Odpovídá
požadavkům zadání v plném rozsahu a výborné kvalitě.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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