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Název práce: Příprava a řízení zakázky ve stavebním podniku 

Autor práce:  Bc. Jan Jedlička  

Vedoucí práce: Ing. Martin Nový, CSc. 

Popis práce: 

Předložená diplomová práce má rozsah 96 stran textové části a jednu vevázanou a jednu 

volnou přílohu. Diplomant se v teoretické části své práce zabývá základními pojmy 

projektového řízení a jeho použitím ve stavebnictví. Dále se zabývá organizací stavební zakázky, 

její dodavatelskou a předvýrobní přípravou a řízením její realizace.  

Praktická část obsahuje případovou studii „Bytový dům ve Štěpánově“, jehož výstavba byla 

realizována stavební firmou Moravostav Brno, a.s. Při popisu stavby a dodavatelské přípravy 

byly použity bohaté informační zdroje zhotovitele. Diplomant nově zpracoval obvyklé 

dokumenty přípravy zakázky vč. návrhu zařízení staveniště. V závěru jsou srovnány a 

vyhodnoceny rozdíly v celkové ceně stavební zakázky a nákladů na zařízení staveniště 

původního projektu a případové studie.  

Řešené téma obsahuje všechny obvyklé součásti. Autor pracoval samostatně s minimem 

konzultací. Zřejmě proto zůstalo v práci několik nesrovnalostí. Formální i grafická úprava je 

v pořádku, v textu se bohužel najdou pravopisné chyby. Je lepší žádné poděkování, než 

poděkování uvedené v této práci. V hodnocení nemohu vynechat následující věcné chyby. Na 

str. 27 popisovaná mandátní smlouva se v platném znění Obchodního zákoníku již nevyskytuje. 

Na několika místech se mluví o kolaudačním rozhodnutí, ale tento termín byl v novém 

Stavebním zákoně nahrazen kolaudačním souhlasem. Hodnoty vynesené v histogramech na 

obrázcích 9.5 a 9.6 si počínaje obdobím 8/2018 neodpovídají. Na str. 70 v popisu oplocení se 

hovoří o jedné bráně, v situaci zařízení staveniště jsou brány dvě. V návrhu zařízení staveniště 

není řešeno jeho odvodnění. Ve výčtu nákladů (půjčovného) chybí vrátek, míchačka a další 

mechanizace jinde zmiňovaná. Záměsová voda pro omítky a malty je obsažena v kalkulaci 

stavebních prací, proto nemůže být ve výpočtu spotřeby vody provozu zařízení staveniště (str. 

85). Při výpočtu ceny elektrické energie (str. 86) jsou použity sazby z roku 2015, i když výstavba 

je situována do roku 2018. Vzorec pro výpočet dimenze hlavního jističe je chybný, proto je 

špatně i navazující výpočet. V  práci není dodržena jednotná časová lokalizace výstavby.   

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Na str. 78 práce je vysvětlena absence jeřábu na stavbě. Diplomant u obhajoby popíše svou 

představu bezpečné montáže stropních nosníků.  

Diplomant splnil požadavky zadání, a proto ho doporučuji k obhajobě práce. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  22. ledna 2019  Podpis vedoucího práce   ………………………………… 


