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Autor práce:
Oponent práce:

Popis práce:

Hlavní náplní práce je vysvětlení pojmu řízení projektu výstavby jak teoreticky, tak na konkrétním
příkladu již zrealizované stavební akce od její iniciace až po kompletní dokončení. Z 53 stran práce
je polovina věnována teoretické části a její druhá polovina je aplikací těchto poznatků v praxi.

Hodnocení práce:
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1. Odborná úroveň práce IZI D D D
2. Vhodnost použitých metod a postupů IZI D D D
3. Využití odborné literatury a práce s ní IZI D D D
4. Formální, qrafická a iazvková úprava práce IZI D D D
5. Splnění oožadavků zadání práce IZI D D D

Připomínky a dotazy k práci:

Bakalářská práce je na velmi dobré úrovni obsahově i vědecky. Autor v teoretické části dostatečně
objasnil zadanou problematiku a uvedl čtenáře do obrazu ve všech etapách řízení projektu.
V praktické části aplikoval tyto znalosti na významné dopravní stavební akci v rámci rekonstrukce
a modernizace silnic II. a III. tříd na silniční síti v JMK. V obou částech pracoval přímo s určenou
odbornou literaturou nebo s konkrétními podklady od správce komunikace. Oceňuji, že autor zapojil
vlastní pohled na řízení projektu a vytvořil vlastní časový a finanční harmonogram jeho průběhu.
Dotazy doporučené k bližšímu vysvětlení při obhajobě:

1. Dle Vámi zpracovaného Ganttova diagramu je na realizaci vybraného projektu potřeba 829
dní. Shoduje se tento předpoklad s reálným časovým horizontem, který byl skutečně k jeho
realizaci potřeba?

2. V matici odpovědnosti uvádíte, že za realizaci všech stavebních objektů odpovídá přímo
vybraný zhotovitel stavby. Platí to i pro objekty realizované poddodavatelem?

3. Vidíte v programu MS Project možnost o doplnění nějaké další užitečné funkce pro projektové
řízení?
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Závěr:

Bakalářská práce splňuje zadané požadavky ke zpracovávané problematice. Bakalářskou práci
studenta Jakuba Kováře doporučuji k obhajobě.

Klasifikační stupeň podle ECfS: A I 1

Datum: Podpis oponenta práce: .
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